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BAB II 

TEORI DAN PENELUSURAN MASALAH SERTA PEMECAHAN 

 

2.1 PENGERTIAN GALERI SENI 

Kata gallery atau galeri berasal dari bahasa latin : Galleria dapat diartikan sebagai ruang beratap dengan 

satu sisi terbuka. Di Indonesia galeri sering diartikan sebagai ruang atau bangunan terssendiri yang digunakan 

untuk memamerkan karya seni.
7

 Galeri merupakan tempat ntuk memamerkan benda atau karya seni, benda yang 

dipamerkan bisa dari hasil dokumentasi,pelestarian,penafsiran atau penelitian. Sehingga biasanya galeri terkait 

dengan budaya,peninggalan, atau eksplorasi terhadap sesuatu. Galeri berbeda dengan museum. Dalam Galeri 

diperbolehkan melakukan transaksi terkait barang yang dipamerkan dan tidak memerlukan pengelolaan yang 

rumit seperti susunan kepengurusan, ruang-ruang khusus dan sarana penunjang
81

. 

2.2 MACAM GALERI SENI 

Galeri seni dapat dibedakan berdasarkan: 

a.Tempat penyelenggaraan, dibedakan menjadi: 

- Traditional Art Gallery, galeri yang aktivitasnya diselenggarakan di selasar atau lorong panjang. 

- Modern Art Gallery, galeri dengan perencanaan ruang secara modern. 

b. Sifat kepemilikan, dibedakan menjadi: 

- Private Art Gallery, galeri yang dimiliki oleh perseorangan/pribadi atau kelompok. 

- Public Art Gallery, galeri milik pemerintah dan terbuka untuk umum. 

- Kombinasi dari kedua galeri di atas. 

c. Isi galeri, dibedakan menjadi: 

- Art Gallery of Primitif Art, galeri yang menyelenggarakan aktivitas dibidang seni primitif. 

- Art Gallery of Classical Art, galeri yang menyelenggarakan aktivitas di bidang seni klasik. 

- Art Gallery of Modern Art, galeri yang menyelenggarakan aktivitas di bidang seni modern. 

                                                             
7 

Ensiklpodia National Indonesia 

8 

http://eordnetweb.primtceon.edu/perl/art+gallery ( diakses 3-02-2018) 

 

http://eordnetweb.primtceon.edu/perl/art+gallery
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d. Jenis pameran yang diadakan: 

- Pameran Tetap, 

Merupakan pameran yang diadakan terus-menerus tanpa ada batasan waktu, hasil karya seni yang dipamerkan 

dapat tetap maupun bertambah jumlahnya. 

- Pameran Temporer, 

Merupakan pameran yang diadakan dengan batas waktu tertentu. 

- Pameran Keliling,  

Merupakan pameran yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. 

e. Macam koleksi, dibedakan menjadi: 

- Galeri pribadi, 

Merupakan tempat untuk memamerkan hasil karya pribadi seniman itu sendiri tanpa memamerkan hasil karya 

seni orang lain dan hasil karya seniman itu tidak diperjualbelikan untuk umum. 

- Galeri umum,  

Merupakan galeri yang memamerkan hasil karya dari berbagai seniman, hasil karya para seniman itu 

diperjualbelikan untuk umum. 

- Galeri kombinasi,  

Merupakan kombinasi dari galeri pribadi dan galeri umum, karya seni yang dipamerkan dalam galeri ini ada 

yang diperjual belikan untuk umum, ada pula yang merupakan koleksi pribadi seniman yang tidak 

diperjualbelikan. Hasil karya seni yang dipamerkan merupakan hasil karya seni dari beberapa seniman. 

f. Tingkat dan luas koleksi: 

- Galeri lokal,  

merupakan galeri yang mempunyai koleksi dengan obyak-obyek yang diambil dari lingkungan setempat. 

- Galeri regional,  

merupakan galeri seni yang mempunyai koleksi dengan obyak-obyek yang diambil dari tingkat 

daerah/propinsi/daerah regional I. 

- Galeri internasional,  

merupakan galeri yang mempunyai koleksi dengan obyek-obyek yang diambil dari berbagai negara di dunia. 

g.Pengguna Galeri Seni 

1. Seniman, bertugas memberikan pengarahan, penjelasan, dan mempraktekkan langsung kegiatan membuat 

karya seni di dalam workshop. 
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2. Pengunjung atau penikmat karya seni, dapat berasal dari berbagai kalangan dan negara (wisatawan domestik 

maupun wisatawan mancanegara), galeri seni tidak membatasi pengunjung, galeri seni adalah milik semua 

orang. 

3.Pengelola adalah sekelompok orang yang bertugas mengelola kegiatan yang berlangsung dan akan 

berlangsung dalam galeri seni. 

2.3 KAJIAN TATA RUANG  

a.Lingkup Kegiatan dan Ruang Galeri Seni Kontemporer 

Berdasarkan Time Saver Standards for Building Types, terdapat beberapa kegiatan yang terdapat di galeri, 

seperti berikut : 

 

Fungsi 

 

Kegiatan 

 

Ruang yang diperlukan 

1. Kuratorial a.Koleksi,preservasi,identifikasi, 

dokumentasi, studi, restorasi 

Ruang kerja, Workshop 

 b.Tempat Penyimpanan Ruang koleksi cadangan 

2.Display Display tematik dan berganti dari objek dan 

dokumen yang dipilih dari koleksi disusun 

untuk membentuk pola cerita 

Galeri Display 

3.Persiapan Display Persiapan Pameran Workshop, Ruang kerja 

4.Pendidikan dan Fungsi 

Publik 

Semua kegiatan public : 

a. Seminar, tur sekolah, pertemuan, 

film, dan fungsi social. 

 

Ruang seminar, Tempat 

penyimpanan kursi,dapur  

 

 

 b.Reseptionis, informasi, 

penjualan,pengawasan galeri display 

 

Lobby, konter informasi, dan 

penjualan 

 

 c.Keperluan publik Ruang mantel,ruang cuci 

5.Servis a.Mekanikal Ventilasi Panas 
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 b.Janitorial Kloset Janitor 

 

 

 

b.Kajian Tata Ruang dan Zonasi Galeri Seni Kontemporer 

Berdasarkan materi kuliah Worl Heritage Masters Program, Tu Cottbus, Germany A Lecture on 

Museum Building Type Basicis, Galeri dapat dibagi menjadi 4 zonasi yag dirumuskan dari pengguna 

dan barang yang terlibat. Area public yang berhubungan langsung dengan pengunjung atau area non 

public yang digunkaan untuk penyimpanan koleksi. Penjabaran sebagai berikut : 

ZONA JENIS RUANG 

ZONA A 

(Publik tanpa lokasi) 

Foyer,meeting point, ruang informasi, took 

cinderamata dll 

ZONA B 

Publik (dengan koleksi) 

Ruang pamer galeri, ruang inti galeri 

ZONA C 

Non public (dengan lokasi) 

Ruang Arsip, Logistik, Persiapan koleksi 

,perpustakaan dll 

ZONA D 

Non Publik ( Tanpa Koleksi) 

Ruang dierektur dan pengelola dll 

 

 

 

Dalam Pengaturan ruang-ruang tersebut, kebutuhan ruang pada zona B adalah terbesar dan menjadi 

inti pada sebuah galeri , ditunjukan seperti gambar 2.3.b1 sedangkan prinsip konsep yang menunjukan 

hubungan antar fungsi-fungsi galeri yang menggambarkan kedekatan dalam zona serta arah perluasan yang 

bisa dilakukan (gmbar 2.3.b2). 

 

 

Tabel 2.3.a Lingkup Perilaku dan Ruang pada Galeri 

Sumber : Time saver Standard 

 

 

Tabel 2.3.b Rincian zonasi pada Museum 

Sumber : materi kuliah Worl Heritage Masters Program, Tu Cottbus, Germany 

A Lecture on Museum Building Type Basicis 

 

 

Gambar 2.3.b1 Pembagian zona museum dan galeri 

Sumber : A Lecture on Museum Building Types 

 



37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. KAJIAN DISPLAY KARYA SENI DAN SIRKULASI GALERI 

2.4.1. Kajian Kenyamanan Pandangan 

Berdasarkan data Arsitek, galeri untuk memamerkan seni harus terlindungi dari gangguan pencahayaan, 

kelembapan, pencurian, debu dan juga mendapatkan pencahyaan yang baik.  

Menurut Time Saver Standards for Building Types, rata-rata tinggi pengunjung beserta ketinggian mata adalah 

sebagai berikut : 

Jenis Pengunjung Tinggi badan Rata-rata Tinggi mata Rata-rata 

Laki-laki 178.6 cm 164.5 cm 

Perempuan 162 cm 151.7 cm 

Anak-anak 116 cm 105.4 cm 

 

 

Gerakan pandang dibagi menjadi dua yaitu Vertikal dan Horizontal : 

 Gerakan Pandang Vertikal 

Kenyamanan sudut pandang kepala secara vertical keatas adalah 30 dan maksimal kebawah adalah 40, 

sedangkan sudut pandang mata vertical kebwah keatas adalah 10 untuk kebwah dan 27 untuk keatas. 

 

 

 

 

 

Tabel 2.4.1 Tinggi rata-rata bdan dan mata 

Sumber : Time saver Standard 

 

 

Gambar 2.3.b1 Pembagian zona museum dan galeri 

Sumber : Metric handbook and desgin data 

 

Gambar 2.4.1. Gerakan mata(kiri) dan kepala(kanan)pengamat 

Sumber : Architect Handbook 
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 Gerakan Pandang Horizontal  

Kenyamanan sudut pandang kepala secara horizontal kekanan dan kekiri adalah 30 sampai dengan 40. 

Sedangkan gerakan mata secara horizontal kekanan dan kekiri adalah 54. 

 

 

 

 

 

 

2.4.2. Kajian Sistem Display 

a. Karya seni rupa 2 dimensi 

 Standar Display Karya 2 Dimensi  

i. Sistem display gantung 

Berapa kawat gantungan yang dapat diatur ketinggiannya pada dinding sesuai kebutuhan. 

ii. Panel 

Mengunakan panel-panel yang terbuat dari MDF dengan bentuk modular dengan system ini karya 

ataupun panel mudah untuk dipindah-pindahkan. 

iii. Sumbu Karya  

Yaitu dengan penyesusaian dimensi karya terhadap bidang yang ditempatinya. Terdapat sumbu yang 

membagi sama besar terhadap bidang yang ditempatinya. 

 

 

 

 

Gambar 2.4.1. Gerakan mata(kiri) dan kepala(kanan)pengamat 

Sumber : Architect Handbook 

 

Gambar 2.4.2. Ruang karya yang tergantung pada dinding 

Sumber : Data Arsitek, 2006 
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 Jarak Pengamat dan Jarak Display Karya  

Berikut merupakan rumus standar jarak display karya terhadap pengamat berdasarkan ukuran karya 

seni: 

 

 

 

 

 

 

 

 Kelompok karya seni 2 dimensi berdasarkan ukuran 

Berdasarkan standar ukurannya karya seni 2 dimensi dapat dikelompokan menjadi
92

 : 

i.Karya ukuran besar (tinggi antara 200cm-300cm) 

-Standar jarak pengamat : ½ (200) / Tg 30 = 174 cm 

-Standar jarak karya seni : 173,6 x Tg 45 – ½(200)=73 cm 

ii.Karya ukuran medium (tinggi anatara 100cm-200cm) 

-Standar jarak pengamat : ½ (100) / Tg 30 = 90 cm 

-Standar jarak karya seni : 90 x Tg 45 – ½(100)=45 cm 

iii.Karya ukuran kecil (tinggi antara 25cm-100cm) 

-Standar jarak pengamat : ½ (50) / Tg 30 = 45 cm 

-Standar jarak karya seni : 45 x Tg 45 – ½(50)=20 cm 

 

b. Karya Seni Rupa 3 Dimensi 

Seni rupa tiga dimensi adalah seni rupa yang memerlukan ruang karena memiliki ukuran 

panjang,lebar,tinggi dan tebal. Kareni seni 3 dimensi tidak memiliki bidang datar dan tidak datar sehingga 

penempatannya berdiri lepas artinya tidak tergantung pada dinding sebagai dasarnya sepeti contohnya patung 

dan instalasi. Berikut beberapa contoh layout penempatan seni 3 dimensi dan syarat display karya 3 dimensi. 

                                                             
9
Tjahjadi,S.(2003).Daya Arsitek Jilid 2.Jakarta,Erlangga. 

RUMUS PERHITUNGAN JARAK PENGAMAT DAN JARAK ANTAR 

KARYA SENI BERDASARKAN UKURAN KARYA 

Jarak pengamat = ½ X ( tinggi karya / tan30
o

) 

Jarak antar karya = (jarak pengamat) X tan 45
o 

X (tinggi karya) 

Gambar 2.4.2a Rumus jarak pengamat dan jarak antar karya seni 

Sumber : Data Arsitek, 2006 
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 Kajian Standar Display Berdasarkan Sudut Pandang Terhadap Karya 3 dimensi 

Untuk memberikan kenyamanan terhadap sudut pandang terhadap karya objek 3 dimensi dapat ditinjau 

dari standar peletakan dan penataan suatu karya seni sehingga terlihat lebih menarik. Sudut pandang 

normal manusia terhadap objek kebwah adalah 40
o

, maksimal adalah 70
o

 dan keatas adalah 30
o

 

maksimal adalah 50
o 

(Julius panero & Martin Zelnik,1979 Human Dimension in Interior Space.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Standar Display Karya Tiga Dimensi 

i.Perekat 

Untuk karya yang besar diberikan batas semacam perekat dilantai yang mengelilingi karya tersebut. 

ii.Pengait Baja Ringan 

Untuk Karya yang digantung dapat menggunakan pengait baja ringan dengan system katrol yang 

diletakan pada sudut-sudut ceiling pada ruang pamer. 

Gambar 2.4.2b Jarak sudut pandang pengamat degan seni 3 dimensi 

Sumber : Data Arsitek, 2006 

 

 

a.Barang 

b.Stand atau alas kaca 

c.Kaca pelindung,juga 

berfungsi untuk 

menjaga kestabilan 

suhu karya 

d.Pencahayaan 

e.Informasi Gambar 

 

Gambar 2.4.2b.Layout seni 3 dimensi 

Sumber : Data Arsitek, 2006 
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iii.Base 

Penggunaan base untuk karya tiga dimensi dari material tripleks atau MDF.sehingga based dapet 

dibentuk sedinamis mungkin dan juga dipindahkan sesuai kebutuhan. 

2.4.3. Sirkulasi dan Hubungan Ruang 

 Pada galeri penentuan pola sirkulasi sangat dipengaruhi oleh runtutan cerita pada bangunan yang ingin 

disampaikan kepada pengunjung. Pada bangunan galeri seni sirkulasi haruslah mendukung dalam pencapaian 

suatu informasi sehingganya nantinya dapat membantu pengunjung dalam penyampaian suatu informasi 

sehingga nantinya membantu pengunjung dalam memahami dan mengapresiasi karya seni yang dipamerkan. 

Berikut merupakan standar alur pengunjung galeri seni : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk menciptakan sirkulasi yang nyaman untuk pengunjung atau menjaga keamanan dari pergerakan 

item koleksi ,dapat dirancang menggunakan prinsip dasar sirkulasi pada ruang yang kemudian dikembangkan 

dengan meninjau organisasi ruang pada sebuah galeri.  

2.4.4.Pencahayaan 

Cahaya memegang peranan yang penting dalam suatu museum/galeri seni. Pencahayaan yang menarik 

terhadap karya seni yang dipamerkan menjadi point plus tersendiri sehingga dapat memberikan daya tarik yang 

lebih. Cahaya merupakan sebuah bentuk radiasi elektromagnetik yang disebut radiasi. Cahaya yang dapat 

ditangkap oleh indera penglihatan manusia adalah cahaya yang berada pada panjang gelombang antara 400-

700 nanometer (nm), cahaya ini biasa disebut visible light, cahaya tampak, sedangkan cahaya yang berada pada 

panjang gelombang dibawah 400 nm disebut cahaya ultraviolet dan yang berada diatas 700 nm adalah cahaya 

infra merah Kerusakan pada hasil karya seni berasal dari ketiga jenis cahaya, sinar ultraviolet serta cahaya 

Gambar 2.4.3. Alur pengunjung galeri 

Sumber : Data Arsitek, 2006 
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tampak dapat menyebabkan perubahan stuktur kimia materi, sedangkan sinar infra merah dapat menaikkan suhu 

sehingga memiliki efek membakar, dan sinar tampak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.FUNGSI GALERI SENI 

Fungsi Utama galeri seni kontemporer adalah sebagai wadah apresiasi yang menampung,memamerkan karya 

seni kontemporer kepada masyarakat luas.Secara tidak langsung galeri memberikan edukasi,informasi kepada 

masyarakat tentang seni rupa yang diharapkan memberikan dorongan kepada masyrakat untuk aktif dalam 

perkembangan seni rupa. Galeri seni rupa kontemporer juga mempunyai kontribusi yang besar dalam 

memperkuat posisi kota Yogyakarta sebagai kota tujuan wisata, mengingat perkembangan wisata di Yogyakarta 

tidak lepas dari perkembangan seni dan budaya di Yogyakarta, baik itu seni tradisional, modern, dan seni 

kontemporer. 

2.5.TINJAUAN SENI KONTEMPORER 

2.5.1 Pengertian Seni Kontemporer 

 

 

Gambar 2.6  Galeri seni kontemporer 

Sumber : www.google.com 

 

Gambar 2.4.3c. Contoh penerangan pada galeri 

Sumber : Data Arsitek, 2006 
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Berdasarkan etimologinya, kata “kontemporer” yang berasal dari kata “co” (bersama) dan “tempo” 

(waktu), sehingga menegaskan bahwa seni kontemporer adalah karya yang secara tematik  merefleksikan situasi 

waktu yang sedang dilalui. Secara umum, yang dapat dikategorikan menjadi seni kontemporer adalah segala 

macam seni yang meretas sekat antara berbagai disiplin seni lain, tidak ada lagi batas-batas antara seni lukis, 

patung, grafis, musik, tari, dan teater.  Seni yang diminati media massa untuk dijadikan komoditas pewacanaan, 

yaitu sebagai berita aktual yang fashionable. Seni kontemporer merupakan perkembangan seni yang 

terpengaruh oleh modernisasi, kontemporer memiliki arti kekinian atau modern lebih tepatnya adalah sesuatu 

keadaan atau kondisi yang terjadi pada saat ini, disimpulkan bahwa seni kontemporer adalah seni yang tidak 

terikat oleh aturan-aturan zaman dahulu dan terus berkembang sesuai dengan zaman sekarang. Yasraf Amir 

Piliang, seorang pemerhati seni, mengatakan bahwa pengertian seni kontemporer adalah seni yang dibuat lebih 

mengarah pada masa kini atau bersifat modern. Berbeda dengan seni postmodern, seni kontemporer lebih 

bersifat modern atau kekinian, sedangkan seni postmodern lebih mengumpulkan atau menciptakan idiom-idiom  

baru selepas jaman modern, seperti halnya dalam seni lukis, lukisan kontemporer adalah karya yang secara 

tematik merefleksikan situasi waktu yang sedang dilalui. Misalnya lukisan yang tidak lagi terikat pada 

Rennaissance, begitu pula dengan tarian, seni tari kontemporer lebih kreatif dan modern. 

2.5.2. KARAKTERISTIK SENI KONTEMPORER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seni kontemporer sebagai penggambaran seni yang bergerak sesuai situasi dan waktu yang sedang 

dilalui sesuai dengan kondisi yang sedang dilalui saat ini, dengan kata lain seni kontemporer adalah seni yang 

dinamis yang terus bergerak tanpa terikat oleh aturan-aturan. Sebagai aliran seni yang berdiri sendiri, seni 

kontemporer memiliki ciri atau karakteristik yang menjadi identitas yang membedakan seni kontemporer dengan 

seni yang lain. 

Gambar 2.7.  Galeri seni kontemporer 

Sumber : www.google.com 
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Berikut ini adalah karakteristik dari seni kontemporer, antara lain : 

1. karya yang dihasilkan berorientasi pada kebebasan, tidak menghiraukan aturan atau batasan-batasan seni 

rupa, karena aturan atau batasan tersebut dianggap kaku 

2. seniman bebas berorientasi pada masa lampau, masa sekarang ataupun masa depan 

3. penggunaan bahan, alat atau media apapun dalam menghasilkan karya seni 

4. berani menyinggung atau memberi kritik terhadap situasi sosial, politik dan ekonomi masyarakat yang 

sedang, pernah ataupun mungkin akan terjadi. 

Berdasarkan jenis karya seni kontemporer dibagi menjadi dua sifat yaitu seni rupa  dua dimensi dan tiga 

dimensi. Berikut merupakan macam-macam seni rupa kontemporer berdasarkan sifatnya:Seni Kontemporer 2 

Dimensi dan seni kontemporer 3 dimensi,. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seni Kontemporer 2 Dimensi 

a. Seni Lukisan 

seni lukisan terdapat beberapa aliran dalam seni lukisan yaitu : 

 Aliran suerraliseme 

 Lukisan dengan aliran ini  mempunyai unsur kejutan sebagai ungkapan gerakan filosofis. Surealisme 

merupakan suatu karya seni yang menggambarkan suatu ketidak laziman, oleh karena itu surealisme dikatakan 

sebagai seni yang melampaui pikiran atau logika. Karya seni surealisme ini hanya dapat ditafsirkan oleh seorang 

seniman yang menciptakannya dan sangat sulit bagi seseorang untuk menafsirkan karya seni surealisme 

tersebut, karena pada hakikatnya surealisme bersifat tidak beraturan atau alurnya melompat-lompat. 

 Aliran Kubisme 

Gambar 2.7.1a contoh seni kontemporer 2 dimensi 

Sumber : www.google.com 
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Aliran Kubisme adalah aliran seni lukis yang memiliki bentuk-bentuk geometris seperti segitiga, kubus, segi 

empat, silinder, lingkaran, bola, kerucut dan kotak-kotak yang saling disatukan sehingga membentuk sebuah 

lukisan. 

 Aliran Romantisme 

Aliran Romantisme merupakan aliran seni lukis yang berusaha menampilkan suatu lukisan dengan indah dan 

fantastik. Aliran Romantisme melukiskan tentang suatu hal yang bersifat romance, seperti sebuah tragedi, 

sejarah maupun pemandangan alam dan menampilkan suatu lukisan dengan fantastik. 

 Aliran Plural Painting 

Plural painting merupakan aliran seni lukis yang dalam proses beraktivitasnya melalui semacam meditasi atau 

pengembaraan intuisi yang bertujuan bisa mengambil dan menterjemahkan gerak kehidupan ke dalam bahasa 

visual. Kemudian menjadikan Plural painting sebagai konsep bahasa visual. Di mana, untuk mewujudkan idiom-

idiom agar relatif dapat mencapai ketepatan dari apa yang sudah tertangkap oleh intuisi dengan menggunakan 

idiom-idiom yang lebih bersifat multi-teknik, multi-etnis, atau multi-style. 

a. Seni Fotografi 

 

 

Fotografi (dari bahasa Inggris: photography, yang berasal dari kata Yunani yaitu "photos" : Cahaya dan 

"Grafo" : Melukis/menulis) adalah proses melukis/menulis dengan menggunakan media cahaya. Sebagai istilah 

umum, fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan 

merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya. Alat paling populer 

untuk menangkap cahaya ini adalah kamera. Tanpa cahaya, tidak ada foto yang bisa dibuat. Prinsip fotografi 

adalah memfokuskan cahaya dengan bantuan pembiasan sehingga mampu membakar medium penangkap 

Gambar 2.7.1b contoh seni kontemporer fotografi 

Sumber : www.google.com 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Cahaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Foto
https://id.wikipedia.org/wiki/Kamera
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cahaya. Medium yang telah dibakar dengan ukuran luminitas cahaya yang tepat akan menghasilkan bayangan 

identik dengan cahaya yang memasuki medium pembiasan (selanjutnya disebut lensa). 

c. Seni Grafis 

Seni grafis adalah salah satu cabang seni rupa dimana proses pembuatan memanfaatkan teknologi 

komputer dan teknik cetak. Media yang digunakan untuk seni grafis ini biasanya menggunakan kertas atau kain.  

 

 

 

 

Seni grafis dapat kalian temukan di koran, majalah, papan reklame ataupun pakaian.Seni grafis atau 

grafika berasal dari bahasa yunani yaitu Graphein yang berarti menulis.Seni grafis biasanya digunakan untuk 

mengungkapkan gagasan atau sebagai media ekspresi dan visualisaasi gagasan atau ide pada hal yang menarik perhatian. 

 Seni Kontemporer 3 Dimensi 

a. Seni Instalasi 

Seni instalasi (installation = pemasangan). adalah seni yang memasang, menyatukan, dan 

mengkontruksi sejumlah benda yang dianggap bisa merujuk pada suatu konteks kesadaran makna tertentu. 

Biasanya makna dalam persoalan-persoalan sosial-politik dan hal lain yang bersifat kontemporer diangkat 

dalam konsep seni instalasi ini. Seni instalasi dalam konteks visual merupakan perupaan yang menyajikan 

visual tiga dimensional yang memperhitungkan elemen-elemen ruang, waktu, suara, dan atau melibatkan indra 

lainnya sebagai sensasi. 

Gambar 2.7.1b contoh seni kontemporer grafis 

Sumber : www.google.com 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Seni
https://id.wikipedia.org/wiki/Kontemporer
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2.6. TINJAUAN  

ARSITEKTUR KONTEMPORER 

2.6.1 Sejarah Arsitektur Kontemporer 

Arsitektur kontemporer tidak muncul secara tiba-tiba, gaya arsitektur ini didasari oleh semangat 

perubahan yang berakar dari revolusi Industri di Inggris. Revolusi Industri mengakibatkan munculnya tipologi 

bangunan baru yang sebelumnya belum pernah ada, seperti tipologi pabrik, gudang, dan sebagainya. Revolusi 

industri juga mengakibatkan adanya material dan teknik baru dalam arsitektur. Arsitektur kontemporer muncul 

karena kebutuhan akan gaya baru pada masa tersebut kemudian terus berkembang ke era art dan craft, yaitu 

situasi masyarakat mulai jenuh dengan fabrikasi dan melakukan gerakan social craftmanship. Arsitektur 

kontemporer berlanjut ke era perkembangan seni, seperti kubisme, futurisme, dan neoplastisisme. Arsitektur 

kontemporer semakin lama semakin berkembang sesuai dengan keadaan dunia yang tidak ingin terpaku pada 

aturan-aturan klasik lagi
10

.  

2.6.2 Definisi Arsitektur Kontemporer 

 

Arsitektur kontemporer telah diakui sebagai salah satu pendekatan dalam merancang secara 

internasional sehingga banyak ahli yang mengemukakan pendapat mengenai definisi dari arsitektur 

kontemporer, di antaranya sebagai berikut : 

1. Konnemann, World of Contemporary Architecture XX 

Gambar 2.7.1b contoh seni kontemporer instalasi 

Sumber : www.google.com 
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“Arsitektur Kontemporer adalah suatu gaya arsitektur yang bertujuan untuk mendemonstrasikan suatu kualitas 

tertentu terutama dari segi kemajuan teknologi dan juga kebebasan dalam mengekspresikan suatu gaya 

arsitektur, berusaha menciptakan suatu keadaan yang nyata-terpisah dari suatu komunitas yang tidak seragam.” 

2. Y. Sumalyo, Arsitektur Modern Akhir Abad XIX dan Abad XX (1996) 

“Kontemporer adalah bentuk-bentuk aliran arsitektur yang tidak dapat dikelompokkan dalam suatu aliran 

arsitektur atau sebaliknya berbagai arsitektur tercakup di dalamnya”
113

. 

3. L. Hilberseimer, Comtemporary Architects 2 (1964) 

“Arsitektur Kontemporer adalah suatu gaya aliran arsitektur pada zamannya yang mencirikan kebebasan 

berekspresi, keinginan untuk menampilkan sesuatu yang berbeda, dan merupakan sebuah aliran baru atau 

penggabungan dari beberapa aliran arsitektur
12

. 

2.6.3 Perkembangan Arsitektur Kontemporer 

Schimbeck menyatakan bahwa arsitektur kontemporer berkembang dari pemikiran bahwa arsitektur 

harus mampu memperoleh sasaran dan pemecahan bagi arsitektur hari esok dan situasi masa kini. Seorang 

kritikus arsitektur Charles Jenks pun mulai memperkenalkan suatu metode perancangan untuk mengembangkan 

arsitektur yang dinamakan dengan arsitektur ‘bersandi ganda’ (double coded), teori inilah yang menjadi cikal 

bakal arsitektur kontemporer, dimana gagasan ini bergantung pada banyak faktor yang mempengaruhi periode 

tertentu
134

. Di Indonesia arsitektur kontemporer, yang ditolak ukur dalam satu dasawarsa  terakhir memiliki 

dominiasi oleh pengaruh langgam arsitektur modern. Secara garis besar arsitektur kontemporer memiliki aspek 

kekinian yang tidak terikat oleh beberapa konsep konvensional. Menurut Gunawan, E. indikasi sebauh arsitektur 

disebut sebagai arsitektur kontemporer meliputi 4 aspek, yaitu: 

1. Ekspresi bangunan bersifat subjektif, 

2. Kontras dengan lingkungan sekitar, 

3. Bentuk simple dan sederhana namun berkesan kuat, 

4. Memiliki image, kesan, gambaran, serta penghayatan yang kuat
14

. 

2.6.4 Ciri dan Prinsip Arsitektur Kontemporer 

                                                             
10

Hilberseimer,L.(1964).Contemporary architecture:its roots and tren.Chicago:Chicago,P.Theobald 

11 Sumalyo, Y. (1997). Arsitektur Modern Akhir Abad XIX dan Abad XX. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 

12 Hilberseimer, L. (1964). Comtemporary Architects 2. 

 
13 Schirmbeck, E. (1988). Gagasan, Bentuk, Dan Arsitektur. Prinsip-Prinsip Perancangan Dalam Arsitektur Kontemporer. 

14

 Gunawan, E. (2011). Reaktualisasi Ragam Art Deco Dalam Arsitektur Kontemporer. Manado: Universitas Sam Ratulangi. 
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Berikut prinsip Arsitektur Kontemporer menurut Ogin Schirmbeck : 

1. Bangunan yang kokoh 

2. Gubahan yang ekspresif dan dinamis 

3. Konsep ruang terkesan terbuka 

4. Harmonisasi ruangan yang menyatu dengan ruang luar, 

5. memiliki fasad transparan 

6. Kenyamanan Hakiki 

7. Eksplorasi elemen lansekap area yang berstruktur 

2.6.5 Strategi Pencapaian Arsitektur Kontemporer 

No Prinsip Arsitektur Kontemporer Strategi Pencapaian 

1. Gubahan yang ekspresif dan 

dinamis 

Gubahan massa tidak berbentuk formal tetapi dapat 

memadukan beberapa bentuk dasar sehingga 

memberikan kesan ekspresif dan dinamis 

2. Konsep ruang terkesan terbuka Penggunaan dinding dari kaca, antara ruang dan 

koridor (dalam bangunan) dan optimalisasi bukaan 

sehingga memberikan kesan bangunan terbuka dan 

tidak masiv. 

3. Harmonisasi Ruang Luar dan dalam Penerapan courtyard sehingga memberikan 

suasana ruang terbuka di dalam bangunan 

Pemisahan ruang luar dengan ruang dalam dengan 

menggunakan perbedaan pola lantai atau bahan 

lantai. 

4. Memiliki fasad yang transparan Fasad bangunan menggunakan bahan transparan 

memberikan kesan terbuka, untuk optimalisasi 

cahaya yang masuk ke ruang sekaligus 

mengundang orang untuk dating karena 

memberikan kesan terbuka 5 Kenyamanan Hakiki 

Kenyamanan tidak hanya dirasakan oleh kaum 

difabel. Misalnya penggunaan ramp untuk akses ke 

antar lantai. 

5. Eksplorasi Elemen Lansekap Mempertahankan vegetasi yang kiranya dapat 

dipertahankan yang tidak mengganggu sirkulasi 

diluar maupun dalam site. Penerapan vegetasi 

sebagai pembatas antara satu bangunan dengan 

bangunan lain. menghadirkan jenis vegetasi yang 

dapat memberikan kesan sejuk pada site sehingga 

semakin menarik perhatian orang untuk datang. 
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6. Bangunan yang kokoh Menerapkan sistem struktur dan konstruksi yang 

kuat serta material modern sehingga memberi 

kesan kekinian. 

 

 

 

2.6.6 Contoh Museum Kontemporer di Indonesia 

Museum Tsunami Aceh  

Museum tsunami adalah sebuah museum yang dirancang oleh salah satu arsitek terkenal Indonesia 

yaitu Ridwan Kamil. Museum ini merupakan salah satu cara untuk mengenang kejadian tsunami yang terjadi di 

Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Museum Tsunami Aceh diresmikan pada tahun 2009. Bangunan ini 

menyerupai sebuah kapal yang memiliki cerobong besar ditengah bangunan dan menggunakan material kaca 

yang ditutup oleh secondary skin yang merupakan salah satu ciri khas dari arsitektur kontemporer.  

Berikut hasil dari analisis arsitektur kontemporer pada bangunan museum tsunami aceh : 

Prinsip Arsitektur Kontemporer Kenyataan Gambar Bangunan 

Bangunan kokoh Bangunan terlihat kokoh 

menyerupai bentuk 

kapal 

 

Gubahan 

ekspresif dan 

dinamis 

Gubahan massa berasal 

dari bentuk kapal dan tidak kaku 

(berbentuk oval) 

 

Tabel 2.8.5 Strategi pencapaian arsitektur kontemporer 

Sumber : Ogin Schirmbeck 
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Konsep ruang 

terkesan terbuka 

Pada lantai dasar merupakan area 

terbuka 

dan dijadikan area komunal 

sehingga dapat menyatu dengan 

ruang luar 

 

Harmonisasi 

ruang luar dan 

ruang dalam 

Pada lantai dasar terdapat 

jembatan yang dibawahnya 

terdapat air, sehingga memberikan 

kesan sedang berada dialam 

terbuka. 

 

Memiliki fasad 

yang transparan 

Museum tsunami menggunakan 

fasad yang terbuat dari kaca yang 

kemudian diberi secondary skin 

 

Kenyamanan 

Hakiki 

Pada pintu masuk menggunakan 

ram sehingga ramah bagi kaum 

difabel. Menonjolkan penggunaan 

beton sebagai bahan utama 

sehingga memberikan kesan 

kejujuran 

 

Eksplorasi 

elemen lansekap 

Lansekap mengoptimalkan 

penggunaan vegetasi. 

- Pada bagian atap 

Bangunan menggunakan roof 

garden yang dapat 

dijadikan area komunal 

 

 

 

Tabel 2.6.6 analisis arsitektur kontemporer pada bangunan museum tsunami aceh 

Sumber : e-journal.uajy.ac.id/11419/4/TA142823.pd 
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2.7. TINJAUAN ARSITEKTUR KOLONIAL DI INDONESIA 

2.7.1  Pengertian Arsitektur  Indische Empire Style 

“Indische Empire Style” yaitu suatu gaya arsitektur “ Empire Style” atau gaya arsitektur Eropa klasikyang 

disesuaikan dengan iklim,teknologi dan bahan bangunan setempat. Gaya Indisch empire tersebut tidak hanya 

diterapkan pada rumah tinggal tetapi juga pada bangunan-bangunan umum yang lain seperti : Gedung peradilan 

(Raad Van Justitie), Gedung Societeit dan sebagainya. Pada akhir abad ke-19 kota-kota besar di Indonesia 

semakin padat sehingga gaya “Indische Empire” memerlukan lahan dan harus menyesuaikan dengan keadaaan 

lingkunan. Detail elemen arsitekturalnya pun mengalami perubahan sesuai dengan kemajuan jaman. Menurut 

Handinoto Barisan kolom-kolom besar beranda depan pada akhir abda ke-19 banyak diganti dengan pipa-pipa 

baja yang lebih ringan yang banyak didatangkan dari belanda. Seng gelombang yang diimpor dari luar negri 

pada waktu itu banyak dipakai untik melindungi jendela-jendela dan teras depan dari tampias air hujan serta 

masuknya snar matahari secara langsung. 

2.7.2. Perkembangan Arsitektur Kolonial di Jawa 

 Abad ke-18 dan 19, arsitektur di Hindia Belanda didominasi oleh gaya yang disebut sebagai “Indische 

Empire” (Nix:1949, Jessup,Akihary: 1990 dalam Handinoto). Antara tahun 1890-1915 disebut sebagai gaya 

arsitektur transisi, setelah tahun 1915 disebut menuju gaya “kolonial modern”. 

Pada penelitian sebelumnya Handinoto telah melakukan penelitian mengenai perkembangan arsitektur 

kolonial di Indonesia seperti tabel berikut : 

 Indische Empire 

(Abad 18-19) 

Arsitektur Peralihan 

(tahun 1890-1915) 

Arsitektur Kolonial Modern 

(tahun 1915-1940) 

 Denah -Susunan Ruangnya khas merupakan 

tipologi “ Indische Empire” yang 

ditandai dengan: 

1.Denah berbentuk simetri penuh. 

2.Ditengah terdapat “ central room” 

yang terdiri dari kamar tidur utama 

dan kamar  tidur lainnya.Central 

room tersebut berhubungan 

langsung teras depan dan teras 

belakang. 

3.Adanya teras yang mengelilingi 

denah bangunan, untuk menghindari 

1.Denah masih mengikuti 

gaya “Indische Empire” 

simetri penuh. 

2.Pemakaian teras keliling 

pada denahnya masih 

dipakai. 

1.Denah lebih bervariasi 

sesuai dengan anjuran 

kreativitas dalam arsitektur 

modern.  

2.Bentuk Simetri banyak 

dihindari. 

3.Pemakaian teras keliling 

bangunan sudah tidak 

dipakai lagi. Sebagai 

gantinya sering dipakai 

elemen penahan sinar. 
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masuknya sinar matahari langsung 

dan tampias hujan. 

Tampak 1.Didominasi oleh tampak barisan 

kolom gaya Yunani dengan teras 

depan (voor galerij) dan teras 

belakang (achter galerij). Bentuk 

tampak yang simetri merupakan ciri 

khas arsitektur pada jaman ini. 

1.Ada usaha menghilangkan 

kolom gaya yunani pada 

tampaknya. 

2.Gevel-gevel pada arsitektur 

Belanda yang terletak ditepi 

sungai muncul kembali. 

3.Ada usaha untuk 

memberikan kesan romantis 

pada tampak. 

4.Ada usaha untuk membuat 

menara (tower) pada pintu 

masuk utama. 

1.Berusaha untuk 

menghilangkan kesan 

tampak arsitektur gaya 

"Ind“sche Empire Style” 

tampak tidak simetri lagi 

2.Tampak bangunan lebih 

mencerminkan “Form 

Follow Function” atau 

Clean Design. 

Pemakaian 

Bahan Bangunan 

1.Bahan bangunan konstruksi 

utamanya adalah batu bata (baik 

kolom maupun tembok) dan kayu 

terutama padakda-kuda,kusen dan 

pintu. 

2.Pemakaian kaca belum banyak 

dipakai. 

1.Pemakaian bahan 

bangunan utama yaitu batu 

bata dan kayu. 

2. Pemakaian kaca (terutama 

pada jendela) juga masih 

sangat terbatas. 

1.Bahan bangunan beton 

mulai diperkenalkan 

terutama pada bangunan 

bertingkat. Demikian juga 

dengan bahan kaca cukup 

lebar terutama pada 

jendela. 

Sistem 

Konstruksi yang 

dipakai 

1.Dinding pemikul,dengan barisan 

kolom diteras depan dan belakang. 

2.Menggunakan sistim konstruksi 

kolom balok 

3.Atap : Konstruksi atap perisai 

dengan penutup atap genting. 

1.Dinding pemikul dengan 

gevel-gevel depan yang 

mencolok. 

2.Atap : bentuk atap pelana 

dan perisai dengan penutup 

genting masih banyak 

dipakai. 

Ada usaha untuk memakai 

konstruksi tambahan sebagai 

ventilasi pada atap. 

1.Adanya bahan beton 

memungkinkan 

memungkinkan sistem 

rangka sehingga dinding 

hanya sebagai penutup. 

2.Atap : masih didominasi 

oleh atap pelana dan 

perisai dengan bahan 

penutup genting atau sirap. 

3. Sebgaian bangunan 

denah kontruksi beton 

memakai atap datar dari 

beton. 

Lain-lain -Hampir tidak ada perbedaan dalam 

denah atau tampakpada 

bangunanrumah tinggal atau fasilitas 

umum. 

-Hampir tidak dikenal bangunan 

bertingkat(maksimum berlantai dua 

itupun jarang) mayoritas bangunan 

hanya berlantai satu. 

-Ada kesan untuk membuat 

tampak kelihatan romantic 

dengan membuat gevel 

dengan hiasan serta atap 

pelana. 

-Ada perbedaan mencolok 

dalam denah maupun 

tampak dari bangunan 

rumah tinggal dan 

bangunan fasilitas umum.  

-Perancangan berdasarkan 

fungsi ruang yang akhirnya 

mempengaruhi bentuknya. 

 

Tabel 2.9.2. Perkembangan arsitektur kolonial di Indonesia 

Sumber : Handinoto, 2010. Arsitektur dan Kota-kota di Jawa pada Masa Kolonial. Graha Ilmu, Yogyakarta. 
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2.7.3  Karakteristik Arsitektur Kolonial di Indonesia 

Pada bangunan kolonial Belanda terdapat karakter yang mempengaruhi tampilan. Karakter tersebut dapat dilihat 

dari beberapa elemen yang biasa digunakan sebagai pendukung fasade (Handinoto,1996:165-178) antara lain: 

gevel,tower,dormer, Windwijzer,balustrade,entrance dengan dua pintu, Nok Acroterie,fasad simetris dan fasade 

simetris. Sedangkan Yulianto Sumalyo (1993) menambahkan beberapa elemen fasad selain yang sudah 

disebutkan Handinoto(1996) yaitu : luovre,tympanum, cripedoma, trave,oculus, voussoir,amortizment. 

No Nama dan gambar Keterangan 

1 Gevel (gable)  Terletak pada bagian depan atau tampak bangunan, 

memiliki bentuk segitiga atau yang mengikuti 

bentuk dari atap atau bangunan itu sendiri. 

 

2 Tower/Menara 

 

Memiliki bentuk yang sangat beragam, mulai dari 

bentuk segi empat, segi enam, bulat, hingga 

bentuk-bentuk geometris lainnya dan beberapa di 

antara memadukannya dengan devel depan. 

Tower/Menara biasanya berfungsi sebagai penanda 

pintu masuk bagian depan bangunan.  

 

 

Sumber:https://www.google.co.id 

Sumber : Handinoto(1996) 

https://www.google.co.id/
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3 Dormer/Cerobong Asap Semu atau 

lucarn 

 

 

 

 

 

 

Memiliki fungsi untuk penghawaan dan 

pencahayaan pada bangunan berupa jendela kecil 

duduk dikemeringan atap. 

 

4 Luovre 

 

 

 

Sama dengan lucarn louvre merupakan konstruksi 

penutup bangunan berupa menara kecil yang 

muncul diatap. 

5 Windwijzer (pen unjuk angin Berfungsi sebagai penunjuk angin, biasanya 

diletakkan di atas nok dan dapat berputar mengikuti 

arah angina. 

 

 

 

6  

 

 

 

 

 

 

Biasanya berupa hiasan/ornament kalamakara,flora 

berkepala kambing. Kolom, ada tiga jenis kolom 

yang terkenal pada bangunan kolonial, yaitu kolom 

doric, ionic dan cornithian.  

-Doric adalah susunan kolom yang dikembangkan 

orang Yunani dengan proporsi dan ornament 

sederhana. 

Sumber : Yulianto Sumalyo (1993) 

Sumber : Yulianto Sumalyo 
(1993) 

Sumber : Handinoto(1996) 

Motif flora 
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-Ionic :merupakan kolom khas yunani dengan ciri 

kepala kolom melebar,entablature dan detail hiasan 

indah. 

-cornithian : salah satu gaya aliran yunani dengan 

kolom silindris langsing dan dihiasi motif tumbuhan 

daun bunga dll. 

7 

Ballustrade 

Memiliki fungsi sebagai pagar pembatas balkon 

ataupun dek bangunan. Biasanya terbuat dari beton 

cor ataupun dari bahan metal 

8 Tympanum  Bagian dari bentuk geometri dan hiasan (dekorasi) 

yang berbentuk segitiga (kadang juga setengah 

lingkaran) di atas pintu, jendela atau portico. Di 

Indonesia, banyak digunakan pada bagian atas 

portico, bentukan atap, serta di atas pintu dan 

jendela.  

9 Fasade Simetris  Fasade bangunan memiliki komposisi yang simetri 

dengan perulangan yang seimbang serta bentuk 

hirarki yang terpusat menurut skala, wujud dan 

peletakkan unsur-unsur fasade bangunan seperti 

kolom, jendela serta tower dan memiliki nilai hirarki 

yang tinggi pada entrance sebagai komposisi yang 

dominan pada fasade bangunan 
Sumber:https://www.google
.co.id 

Sumber : Yulianto Sumalyo 
(1993) 

Sumber:https://www.google.co.
id 

Sumber : Yulianto Sumalyo (1993) 

https://www.google.co.id/
https://www.google.co.id/
https://www.google.co.id/
https://www.google.co.id/
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10 Entrance Mempunyai 2 Daun Pintu Penggunaan entrance utama bangunan kolonial 

biasanya menggunakan pintu dengan 2 daun pintu 

(pintu serambi/ruang tamu menuju ruang 

keluarga/utama). Sedangkan pintu lain di dalam 

ruangan menggunakan pintu 1 daun. 

11 Jendela besar berbingkai kayu 

 

Bangunan kolonial Belanda identik dengan jendela-

jendela besar dengan bingkai kayu. Terdapat 3 tipe 

bentuk jendela yaitu jendela tunggal dengan bukaan 

satu arah, jendela rangkap ganda dengan dua 

rangkap (kayu di luar, kada di dalam) dan jendela 

ganda yaitu jendela dengan dua bukaan keluar.  

12 Cripedoma  Merupakan trap-trap tangga naik menuju bangunan 

(untuk masuk ke bangunan melewati beberapa 

tingkat tangga).  

Sumber:https://www.google.
co.id 

Sumber:https://www.google.
co.id 

Sumber:https://www.google
.co.id 

https://www.google.co.id/
https://www.google.co.id/
https://www.google.co.id/
https://www.google.co.id/
https://www.google.co.id/
https://www.google.co.id/
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13 Trave 

 

Jarak yang teratur,sama dan diulang-ulang antara 

kolom-kolom atau pilaster. 

 

 

 

14 Voussoir 

 

 

 

 

 

Unit-unit batu disusun dalam bentuk 

melengkung,diatas gerbang,pintu atau jendela. 

15 Oculus 

 

 

 

 

 

 

Jendela atau ventilasi berbentuk lingkaran.Berfungsi 

untuk sirkulasi udara dan pencahayaan alami. 

Sumber : Yulianto Sumalyo 
(1993) 

Sumber : Yulianto Sumalyo 
(1993) 

Sumber:https://www.google.
co.id 

https://www.google.co.id/
https://www.google.co.id/
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16 Amortizement Elemen hiasan ditempatkan pada suatu puncakatau 

ujung sebagai pengakiran dari bagian konstruksi 

bangunan vertical (doric,kolom,dll) dan horizontal 

(balok,entablature). 

17 Atap Model atap yang terbuka dan kemiringan tajam serta 

memiliki detail arsitektur pada teritisan atap. 

18 Nok Acroterie (hiasan puncak atap)  

 

Langit-langitnya tinggi, hiasan puncak atap 

biasanya digunakan pada rumah-rumah para petani 

di Belanda. Pada awalnya di negara Belanda hiasan 

puncak atap menggunakan alang-alang, namun di 

daerah Hindia Belanda hiasan ini dibuat 

menggunakan semen. 

 

 

 

 

 

Sumber : Handinoto(1996) 

Sumber:https://www.goo
-gle.co.id 

Sumber : Yulianto Sumalyo 
(1993) 

Tabel 2.9.3.  Karakteristik Fasad pada Arsitektur Kolonial 

Sumber : Handinoto, 2010 dan Yulianto Sumalyo,1993 

 

 

 

 

https://www.goo-gle.co.id/
https://www.goo-gle.co.id/


60 
 

2.8.KAJIAN PRESEDEN 

2.8.1. Military History Museum, Karya Daniel Libeskind 

 

 

 

 

 

 

 

 Deskripsi Bangunan 

Museum Sejarah militer ini berdiri pada tahun 1897 yang dahulunya bukanlah sebuah museum melainkan 

sebuah gudang senjata yang masih tetap bertahan setelah terjadi perang dunia II. Pada tahun 2001, 

pemerintahan di Dresden mengadakan kompetisi bagi para arsitektur untuk menambah/memperpanjang tempat 

ini agar dapat dijadikan sebagai museum yang akan mengingatkan masyarakat pada masa-masa perang. 

Museum yang dirancang oleh Daniel Libeskind ini dibuka pada tahun 2011. Setelah di desain ulang museum 

ini dijadikan pusat resmi angkatan bersenjata Jerman dan menjadi museum terbesar di Jerman  

 Konsep Bangunan 

Konsep dari bangunan Libeskind ini dapat terlihat dari bangunan tampak depan yang menggunakan garis-

garis tegas yang merupakan gambaran keparahan pada masa-masa lalu yaitu masa peperangan terjadi, dan 

konsep transparansi pada gedung ini menggambarkan keterbukaan masyarakat pada masa modern ini untuk 

menjadikan peperangan tersebut sebagai masa lalu. Interaksi keduanya yang menjadikan karakter dari museum 

sejarah militer ini. Bangunan lama menggambarkan perjalanan sejarah para militer Jerman dan bangunan baru 

yang dibangun Libeskind mengubah pandangan militer dalam suatu masyarakat yang demokratis . Daniel 

Libeskind ingin mengingatkan masyarakat akan sejarah yang pernah dialami di kota Dresden, dimana di kota 

ini pernah terjadi peristiwa yang sangat memilukan yang telah merenggut banyak nyawa dan penghancuran di 

tanah mereka berasal. Libeskind ingin membawa memori yang kelam tersebut kedalam bangunannya. 

 Konsep Tampak Luar 

Eksterior museum yang lama berbentuk kolom bangunan yang menyajikan sejarah militer Jerman dalam 

urutan yang kronologis, tetapi museum yang baru sudah dilengkapi dengan area pameran yang baru dengan 

Gambar 2.8.1 Military History Museum, Karya Daniel Libeskind 

Sumber : www.google.com 
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menciptakan suasana yang berbeda agar para pengunjung dapat lebih merasakan kekerasan dalam 

peperangan yang dulu terjadi . Titik tertinggi dari bangunan Libeskind ini mencapai ketinggian 98 kaki, 

dengan menyediakan ruang untuk melihat pemandangan dengan menunjuk ke arah dimana pemboman api 

Dresden dimulai, ruang ini diciptakan menjadi ruang yang sangat dramatis untuk refleksi . Konstruksi yang 

digunakan Daniel Libeskind untuk museum barunya adalah menggunakan bahan material beton dan baja, 

memotong rangka struktural dari bangunan asli . 

 

 

 

 

 

 

 

 Konsep Tampak Dalam 

Jika dilihat pada interior museum akan terlihat perbedaan yang sangat kontras antara gaya (style) museum 

yang lama dan museum yang baru. Museum yang lama memiliki gaya klasik dengan penggunaan banyak 

ukiran-ukiran pada elemen interior kolom dan plafon. Sedangkan bangunan museum Daniel Libeskind 

mempunyai gaya postmodern yang lebih atraktif dan inovatif. Interior musuem yang lama dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini. 

 

   

 

 

 

 

Museum baru yang dibuat oleh Daniel Libeskind tidak semata-mata merubah total bangunan museum 

yang lama. Ia tetap mempertahankan struktur konstruksi bangunan, jendela dan kolom bangunan yang 

lama karena Libeskind ingin memperlihatkan kepada para pengunjung akan sejarah Dresden yang lama 

dan yang baru. Hal ini dapat dilihat dari gambar –gambar berikut ini. 

Gambar 2.8.1 Military History Museum, Interior post-mo 

Sumber : www.google.com 

 

Gambar 2.8.1 Military History Museum,tampak luar 

Sumber : www.google.com 
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Museum ini terdiri dari empat level yang terdiri dari berbagai ruang yaitu lobi, retail, ruang pameran tematik, 

ruang pameran sementara, ruang pameran tetap, ruangan teknis, dan tangga bersejarah. Ruang interior yang 

didesain ulang oleh Daniel Libeskind yaitu berupa ruang pameran baru yang berisikan koleksi-koleksi benda 

militer dan perang. Interior yang dirancang oleh Libeskind ini ingin mengingatkan para pengunjung akan 

kekerasan dan perang yang pernah terjadi masa lalu. Suasana ruang yang dihasilkan memiliki kesan yang sangat 

mendalam dan mencekam yang dapat dilihat dari bentuk, susunan dan warna yang digunakan dalam interior 

museum ini. Gambar dibeawah ini merupakan gambar-gambar suasana interior pameran museum baru. 

 

 

 

 

 

 

2.8.2 Royal Ontario Museum (ROM), Karya Daniel Libeskind  

 Deskripsi Bangunan 

Royal Ontario Museum (ROM) adalah museum terbesar di Kanada yang di dalamnya berisikan benda-

benda budaya dunia dan sejarah alam. Daniel Libeskind merancang bangunan tambahan yang baru pada 

bangunan lama museum yang berada di kota Ontario, Canada yang dibuka umum pada tahun 2007. Proyek ini 

meliputi perombakan 10 galeri baru di gedung lama dan menciptakan sayap baru "Michael Lee-Chin Crystal" 

Gambar 2.8.1 Military History Museum, Interior post-mo 

Sumber : www.google.com 

 

Gambar 2.8.1 Military History Museum, interior baru 

Sumber : www.google.com 
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yang menghubungkannya dengan museum yang sebelumnya. Salah satu tujuan Libeskind menciptakan 

bangunan baru ini adalah Ia ingin membangun sebuah Ruang dinamis‘ yang dapat mengundang pengunjung 

bahkan sebelum masuk kedalam bangunan ini . 

 

 

 

 

 

 

 Konsep Bangunan 

Perancangan bangunan baru pada Royal Ontario Museum adalah peluang untuk arsitektur baru yang 

dramatik dan penciptaan pusat perhatian umum yang luar biasa. Pemusatan pada lahan menciptakan 

hubungan antara sejarah dan masa kini, antara tradisi dan inovasi. Bangunan lama yang bersejarah 

menandai keberadaan museum dengan segala fungsinya yang kompleks sedang bangunan baru "The 

Crystal" yang membuat museum menjadi pusat perhatian dan tujuan wisata dunia. Museum ini 

mempunyai tujuan yaitu dapat memberikan keterbukaan dan aksesibilitas terhadap masyarakat. 

 Konsep Tampak Luar 

 

 

 

 

 

Gaya 

(Style) bangunan yang baru sangat kontras dengan gaya yang dimiliki bangunan museum yang lama. 

Museum yang lama memiliki bentuk bangunan yang tradisional, sedangkan bangunan yang dirancang 

Gambar 2.8.2 Roy Ontario Museum al, Karya Daniel Libeskind 

Sumber : www.google.com 

 

Gambar 2.8.2 Roy Ontario Museum al, Tampak luar 

Sumber : www.google.com 
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Libeskind memiliki gaya postmodern dengan bentukannya yang lebih atraktif dan imajinatif. Daniel 

Libeskind melihat adanya koneksi (hubungan) dari bangunan yang lama dengan bangunan yang baru. 

Bangunan baru juga tidak berdiri sendiri dan semata-mata meninggalkan bangunan yang lama, 

melainkan dirancang dengan adanya penetrasi dengan bangunan yang lama. Konstruksi yang dipakai 

adalah fabrikasi baja dan beton. Sedangkan untuk pelapisnya menggunakan material lembaran 

aluminium yang dipadukan dengan kaca transparan. Ciri khas dari bangunan ini jika dilihat dari tampak 

luar adalah penetrasi dengan bangunan museum yang lama, penggunaan bentuk-bentuk geometris 

bebas menyerupai kristal yang memiliki sudut-sudut yang tegas yang berpadu menjadi satu, dan garis 

berupa sayatan pada fasad bangunan yang merupakan jendela kaca. 

 Konsep Tampak Dalam 

Bangunan musuem ini terdiri dari lima tingkat yakni bawah tanah, lantai yaitu lantai dasar, lantai dua, 

lantai tiga, dan lantai empat. Lantai bawah tanah difungsikan sebagai tempat pameran  Blockbuster‘. 

Ruangan di bawah tanah ini dominan dengan kolom yang tidak berdiri tegak lurus melainkan berdiri 

diagonal yang menyatu di lantai dan menyebar di plafon. Seperti terlihat dari gambar di bawah ini. 

Pada lantai dasar difungsikan sebagai pintu masuk utama (main entrance) yang diakses langsung dari 

jalan raya, lobi, museum shop, dan Spirit House. Penembusan yang terlihat pada bagian exterior juga 

dapat dilihat pada interior museum, dimana pada lobi di lantai dasar merupakan perbatasan antara 

museum yang lama dengan museum yang baru. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8.2 Roy Ontario Museum al, Interior 

Sumber : www.google.com 
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PENELUSURAN MASALAH DAN PEMECAHANNYA 

4.1 Analisis Site 

4.1.1 Eksisting Lokasi  

Lokasi Site   : Purawisata, Jl. Bring. Jend. Katamso, Yogyakarta 

Luas    :  14.860 Meter
2 

Batas Utara   : Jl. Ireda 

Batas Selatan   : Kompleks Perkantoran Daerah 

Batas Timur    : Makam dan Pemukiman Warga 

Batas Barat    : Jl. Bring. Jend. Katamso 

Site berlokasi di daerah padat bangunan yang bersinggungan langsung dengan jalan protokol 

Jalan Brig. Jendral. Katamso dan jalan alternatif yaitu Jl. Ireda. Site juga bersebelahan dengan makam 

Kintelan dan makam Candi Laya, serta bersinggunan langsung dengan bangunan perkantoran 

pemerintah daerah (gambar 4.1.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1.1existing lokasi 

sumber: penulis 
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4.1.2 Eksisting Site 

 

 

 

 

 

 

 

Purawisata memiliki luas lahan 2.5 Ha dengan meninggalkan banyak  gubahan masa bekas pada fungsi 

sebelumnya yang terus mengalami perubahan. Gubahan masa tersebut terlihat tidak tertata dari segi spatial 

plan. Area taman bermain purawista sendiri kini telah tidak digunakan lagi dan terlihat tidak terawatt.Sedangkan 

Gazeo garden,gazebo resto,sendratari Ramayana,ayola tasnem dan tasnem butik merupakan fungsi yang masih 

aktif hingga sekarang. Oleh karena itu penulis memilih area yang diblock warna kuning dengan total luasan 

seperti gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1.2.existing site 

sumber: survey penulis 

 

Gambar 4.1.1.site perancangan 

sumber: survey penulis 
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4.1.3.Analisis Site  

a.Analisis kondisi peraturan bangunan 

DATA ANALISIS GUIDELINE 

sumber: raperda tentang rt/rw kota 

yogyakarta tahun 2010 – 2029 

 

KDB (Koefisien 

Dasar 

Bangunan) 

70% 

KLB (Koefisien 

Luas Bangunan)  

Maksimal 4 

KDH (Koefisien 

Dasar Hijau)  

Minimal 10% 

Lantai 

Bangunan 

Maksimal  

3 Lantai 

Garis Sempadan 

Jl. Brig. Jend. 

Katamso – Jl. 

Ireda (as jalan) 

16,5m – 6,5m 

Garis Bebas 

Samping dan 

Belakang 

2m 

 

 Luasan total 14.860 m
2 

 Luas bangunan maksimal 

70%x14.860=10.402m
2 

 Luas KDH 

10%x14.860=1.486m
2 

 Site tidak berkontur dan 

relative datar 

 

 Site memiliki KDH 

kurang dari 10% dan 

didominasi oleh 

perkerasan. 

 Site memiliki masa 

bangunan exisiting 

dengan luasan kurang 

dari KDB10.402m
2

 

 

 

b.Analisis view Pada Site 

DATA EKSISTING SITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

Gambar 4.1.3a.Analisis peraturan bangunan 

sumber: analisis penulis 
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 1 dan 2 merupakan view 

positif karena memiliki view kedalam 

dan keluar, 1 memiliki view yang lebar. 

 8 dan 7 merupakan view 

terbaik karena tepat dilalui oleh jalur 

arteri dan dilewati banyak orang. 

 4 memiliki view negative karna 

berbatasan dengan makam 

 5 merupakan view negative 

karna berbatasan dengan gedung 

perkantoran yang menutupi fasad 

purawisata dari arah selatan. 

 

 

GUIDELINE 

 

 

 

c.Analisis Akses ke site 

DATA EKSISTING SITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Point of Interest dilakukan pada 

view 8 dan 7 agar bangunan dapat 

terlihat mencolok dapat diketahui 

oleh orang-orang yang 

menglewatinya pada site 

tersebut. 

 

 

2. Pada view 1 dan 2  Fascade 

diupayakan menjadi sebuah 

harmonisasi sehingga 

menimbulkan kesan bagi orang 

yang melewati jalan ireda.  

 

3. Sedangkan pada view 5 dan 

4 estetika fasad tidak perlu 

ditonjolkan karena tertutupi 

oleh gedung perkantoran dan 

makam. 

 

Gambar 4.1.3b.Analisis site view 

sumber: analisis penulis 
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ANALISIS 

 

 

GUIDELINE 

 

 

 

d.Analisis Kebisingan 

DATA EKSISTING SITE 

 

 

1.Pada site dibuat jalan masuk dan keluar 

kendaraan dari arah selatan. Untuk alternatif 

lainnya dapat pula jalan keluar melewati jalan 

yang berada disisi barat. 

2.Bangunan dibuat sedekat mungkin antar massa 

agar dalam aksesbilitas user tidak rumit dan 

mempersulit user dari satu bangunan menuju 

bangunan lainnya. 

Gambar 4.1.3c.Analisis akses site 

sumber: analisis penulis 
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ANALISIS 

 

GUIDELINE 

 

 

 

e.Analisis Angin 

DATA EKSISTING SITE 

 

 Secara umum arah angin 

terbesar di yogyakarta berasal dari 

arah tenggara, hal ini dibuktikan 

oleh diagram windrose 

menyatakan arah angin terbesar 

berasal dari tenggara. 

 Angin tersebut terhalang oleh 

bangunan yang berada di selatan-

tenggara. 

 

 

 

 

1. Pada site dibagi menjadi 2 zona utama yaitu 

zona publik yang diperuntukkan pada kebisingan 

yang tinggi, zona privat untuk kebisingan 

rendah. 

yang diperuntukkan pada 

kebisingan sedang, dan untuk 

zona privat diperuntukkan untuk 

2. Lebih diutamakan untuk membuat barrier 

peredam suara buatan melalui penebalan 

dinding atau alternative material bangunan 

sehingga wajah bangunan tidak tertututpi ole 

barrier alami. 

 

Gambar 4.1.3d.Analisis Kebisingan 

sumber: analisis penulis 
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ANALISIS 

 

 

 

GUIDELINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Alternative bukaan bisa berada di arah 

selatan utara atau tenggara untuk 

memasukan udara dan membuat cross 

ventilasi. 

 

2. Penghawaan alami dimanfaatkan untuk 

ruangan tanpa karya. Ruangan pada ruang 

pamer lebih diperuntukan penghawaan 

buatan uang disesuaikan dnegan suhu dan 

kelembapan sesuai standar galeri. 

Gambar 4.1.3e.Analisis angin 

sumber: analisis penulis 
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4.2 ANALISIS FUNGSI,PELAKU DAN KEGIATAN DI GALERI SENI KONTEMPORER 

4.2.1 Analisis Pelaku di Galeri Seni Kontemporer 

 

 Galeri seni lukis ini digunakan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan seni dalam lingkup 

kegiatan seni lukis di Jogjakarta, antara lain : 

a. Kreator : seorang seniman yang menghasilkan karya seni baik seniman yang bertaraf internasional, nasional 

maupun pemula. 

b. Wisatawan atau peminat seni (publik) : pengunjung yang menikmati hasil karya seni seniman. 

c.Pengelola : suatu instansi dari galeri yang melakukan teknis pameran,keamanan dan perawatn terhadap 

bangunan (staff,pimpinan,office boy,security,tata usaha). 

4.2.1 Analisis Kegiatan Pelaku di Galeri Seni Kontemporer 

a. Kegiatan Pelaku Galeri seni 

no Pelaku Kegiatan Pelaku Ruang 

1. Kreator - Sebagai pembicara pada acara seminar 

- Menciptakan karya seni  

- Memberikan penjelasan pada pameran 

R.Auditorium 

R.Workshop 

R.Pameran 

2. Pengunjung - Membeli tiket 

- Menitipkan barang 

- Menikmati dan memahami karya seni  

- Mendengarkan sarasehan  

- Membeli karya 

- Mengikuti workshop 

- Berkumpul  

Loket 

R.Penitipan 

R.Pameran 

R.Auditorium 

R.Penjualan 

R.Workshop 

R.Lobby 

3. Pengelola - Memberikan informasi kepada pengunjung 

- Mengatur kegiatan pameran  

- Mengamati pengunjung 

- Membersihkan galeri 

- Mengontrol MEE 

R.Informasi 

R.Pameran 

R.Pameran,auditorium,workhop 

R.Janitor 

R.Mekanikal 

 

 

 Analisis kegiatan pengunjung 

 

tabel 4.2.1a.Kegiatan pelaku galeri seni 

sumber: analisa penulis 
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 Analisis Kegiatan Seniman Kurator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analisis Kegiatan Pengelola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2.1. Skema kegiatan pengunjung 

sumber: analisa pengunjung 

 

Gambar 4.2.1.Skema kegiatan seniman 

sumber: analisis penulis 

 

 

Gambar 4.2.1. Skema kegiatan pengelola 

sumber: analisa pengunjung 
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4.4. ANALISIS KEBUTUHAN DAN BESARAN RUANG GALERI SENI KONTEMPORER 

4.4.1 Analisis Kebutuhan Ruang 

 Analisis kebutuhan ruang galeri dijabarkan berdasarkan ruang-ruang yang telah dibahas diatas yang 

kemudian dikelompokan berdasarkan beberapa zona seperti berikut : 

1.Ruang Publik tanpa karya (Zona A) 

 Area parkir 

 Entrance hall/foyer/lobby 

 Loket 

 Penitipan barang 

 Ruang workshop 

 Auditorium 

 Mushola 

 Café and souvenir 

Berikut analisis kapasitas ruang galeri berdasarkan data pengunjung event tiap tahunnya. Penulis 

mengambil salah satu contoh event ARTJog yang rutin diselenggarakan tiap tahunnya. Jumlah 

pengunjung ARTJog seperti tabel dibwah ini. 

 

Tahun Jumlah  Pengunjung “ART Jog “ 

2013 20.000 orang 

2014 25.000 orang 

2015 25.000 orang 

2016 30.000 orang 

2017 35.000 orang 

 

 

 

Dari data diatas dapat dihitung laju jumah pengunjung digaleri seni ketika event Art Jog  setiap tahun 

sebagai berikut: 

Tabel 4.3.1.1 Jumlah pengunjung Art Jog 

sumber: http://artjog.co.id/ 

 

http://artjog.co.id/
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C = ( Pa-Px ):Px X 100% 

Keterangan : 

C  = Laju pertumbuhan pengunjung 

Pa  = Jumlah pengunjung pada tahun terakhir (2017) 

Px = Jumlah Pengunjung pada tahun sebelumnya (2016) 

C = (35.000-30.000):30.000 x 100% 

=0.35 

Laju tersebut guna perhitungan proyeksi jumlah pengunjung pada tahun 2020 ( asumsi 3 tahun ) 

dengan rumus : 

Pt = Pa (1+C)
n 

Keterangan :  

Pt = Jumlah wisatawan pada tahun yang diproyeksikan 

Pa = Jumlah pengunjung pada tahun terakhir (2017) 

C = Laju pertumbuhan pengunjung 

N = Selisih tahun terakhir dengan tahun proyeksi 

 

2020 = Pa(1+0.35)
2020-2017 

2020 = 35.000 x (1.35)
3 

2020 = 35.000 x 2.460375 

2020 = 86.113 

 Dengan asumsi dalam 1 tahun diselenggarakan 1x festival Art Jog dengan kurun waktu selama 1 bulan, 

sehingga pada tahun 2020 jumlah pengunjung per hari adalah  86.113 : 30hari = 2.583 jumlah pengunjung 

per hari, Jika jam buka galeri pukul 08.00-22.00 diperoleh operasi galeri 14 jam maka jumlah pengunjung tiap 

jamnya adalah 2.583 : 14 = 184.5 tiap jamnya. 

 Dari banyaknya pengunjung dapat ditentukan besaran ruang pada setiap fungsi ruangnya terutama pada 

ruangan yang bersifat publik disesuaikan oleh standar yang telah ada ataupun asumsi sesuai dengan 

mempertimbangkan jumlah pengunjung dengan kebutuhan ruang. 
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4.4.2. ANALISIS BESARAN RUANG TERKAIT KENYAMANAN GERAK DAN VIEWING RUANG PAMER  

 Standar ruang meliputi dimensi dan kriteria kebutuhan spesifk ruang yang terkait dengan system 

display telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Besaran ruang minimal terkait dengan kenyaman gerak dan 

visual akan dijabarkan sebagai berikut yang penulis kembangkan dari data arsitek : 

a.Dimensi dan Layout Ruang Pameran Efektif 

 Fungsi utama ruangan ini untuk kegiatan pameran seni kontemprer dua dimensi dan tiga dimensi. 

Sedangkan untuk mengambil kapasitas jumlah karya seni yang dapat ditampung penulis mengambil 

berdasarkan standar kecil (tinggi 25cm-100cm), sedang (tinggi 100cm-200cm) dan karya ukuran besar 

dengan (tinggi 200cm-300cm) dengan standar jarak pandang maksimal terhadap karya seni yaitu 1.74cm dan 

khusus untuk karya seni dua dimensi, jarak maksimal  antar pemasangan karya seni yaitu 45 cm (dikembangkan 

dari Data Arsitek,2006) 

i.Ruang Pamer 1 ( karya ukuran 25cm-100cm ) 

 Berdasarkan standar kenyamanan gerak dan jarak pengamatan efektif,ruang pamer ini membuthkan 

ruangan yang berukuran 0.83m x 1.2m untuk satu orang pengamat terhadap satu karya seni dua dimensi dengan 

ukuran kecil. Sedangkan untuk ruang pamer karya kecil untuk sirkulasi dua orang membutuhkan ruang yang 

berukuran 3.75cmx1.2cm. Berikut merupakan gambar analisa bentuk dan ukuran ruang terhadap karya seni dua 

dimens dengan klasifikasi karya seni dua dimensi berukuran kecil (25cm-100cm) : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4.2.i Standar besaran 

ruang efektif terhadap karya 

berukuran kecil. 

Sumber : Dikembangkan dari Data 

Arsitek, 2006. 
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Hasil dari analisa yang terkait dengan ukuran ruang dan standar display diatas selanjutnya dapat 

digunakan untuk mengamsusikan suatu besaran ruang pamer terhadap daya tampung karya sehingga dapat 

diketahui standar ukuran ruang untuk mewadahi 40 karya seni kususnya karya dua dimensi ukuran kecil. Berikut 

merupakan alternatif pola ruang dan dimensi ruang efektif berdasarkan standar mnimal kenyamanan untu ruang 

pamer karya kecil terhadap kondisi bentuk site yang cenderung memanjang. 

 

 

 

Pola ruang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 12m x 7.5m mempunyai jarak pandang 0.45m 

sampai dengan 3.4m. Area display karya berada pada sisi pinggir (dinding) dan sisi tengah yang merupakan 

dinding partisi yang bersifat fleksibel (dapat dipindah). Jika dikombinasikan dengan karya seni 3 dimensi, 

ruangan ini dapat menampung 28 karya 2 dimensi dan 6 karya tiga dimensi dengan ukuran sedang (100cm-

200cm). (Dikembangkan dari Data Arsitek 1 Edisi 33,1936) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4.2.i Pola dan dimensi ruang efektif terhadap karya berukuran kecil. 

Sumber : Dikembangkan dari Data Arsitek, 2006. 

Gambar 4.4.2.i Kombinasi untuk karya 2 dimensi dan 3 dimensi ukuran kecil 

Sumber : Dikembangkan dari Data Arsitek, 2006. 
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ii.Ruang Pamer 2 ( karya Ukuran 100cm-200cm) 

Berdasarkan standar kenyamanan gerak dan jarak pengamatan efektif, seorang pengamat membutuhkan ruangan 

yang berukuran 1.83cm x 2.45cm terhadap satu karya dua dimensi dengan ukuran medium. Sedangkan jika 

ditambah  dengan jalur sirkulasi untuk dua orang membutuhkan ruangan yang berukuran 4.86m x 2.45m. 

Berikut merupakan gambar analisa bentuk dan ukuran ruang terhadap karya seni dua dimensi dengan klasifikasi 

karya ukuran medium : 

 

 

Dari analisa di atas selanjutnya dapat diketahui standar ukuran ruangan untuk mewadahi 40 karya seni 

dua dimensi dengan ukuran medium. Berikut merupakan alternatif pola ruang dan dimensi ruang efektif 

berdasarkan standar minimal kenyamanan untuk ruang  pamer karya ukuran medium terhadap kondisi site yang 

cenderung memanjang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4.2.ii. standar ruang efektif terhadap karya berukuran sedang 

Sumber : Dikembangkan dari Data Arsitek, 2006. 
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 Pola ruang berbentuk persegi panjang dengan dimensi 19.45m x 12.25m mempunyai jarak 

pandang 1m sampai dengan 3,4m sedangkan jarak antar karya seni yaitu 45cm. Area display karya berada pada 

sisi pinggir (dinding) dan sisi tengah yang merupakan dinding partisi yang bersifat fleksibel (dapat dipindah). 

Jika dikombinasikan dengan karya seni 3 dimensi, ruangan ini dapat menampung16 karya 2 dimensi dan 4 

karya tiga dimensi dengan ukuran sedang (100cm-200cm). (Dikembangkan dari Data Arsitek 1 Edisi 33,1936) 

 

 

 

 

 

 

 

iii.Ruang Pamer 3 ( karya ukuran 200cm-300cm) 

 Berdasarkan standar kenyamanan gerak dan jarak pengamatan efektif, seorang pengamat membutuhkan 

ruangan yang berukuran 2.12m x 3.75m terhadap satu karya seni dua dimensi dengan ukuran karya besar 

(200cm-300cm). Sedangkan jika ditambah dengan jalur sirkulasi untuk dua orang membuthkan ruang dengan 

ukuran 5.34m x 3.75m. Berikut merupakan gambar analisa bentuk dan ruangan ruang terhadap karya seni dua 

dimensi dengan klasifikasi karya ukuran besar : 

 

Gambar 4.4.2.ii. pola dan dimensi ruang terhadap karya berukuran sedang 

Sumber : Dikembangkan dari Data Arsitek, 2006. 

Gambar 4.4.2.i Kombinasi untuk karya 2 dimensi dan 3 dimensi ukuran sedang 

Sumber : Dikembangkan dari Data Arsitek, 2006. 
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 Dari analisa diatas selanjutnya dapat dketahui standar ukuran ruangan untuk mewadahi 30 karya seni 

khususnya karya 2 dimensi ukuran besar. Berikut merupakan alternatif pola ruang dan dimensi ruang efektif 

berdasarkan standar minimal kenyamanan untuk ruang  pamer karya ukuran medium terhadap kondisi site yang 

cenderung memanjang. 

 

 

Pola ruang berbentuk persegi panjang dengan dimensi 19m x 18.75m mempunyai jarak pandang 

1.75m sampai dengan 4,22m sedangkan jarak antar karya seni yaitu 75cm. Area display karya berada pada sisi 

pinggir (dinding) dan sisi tengah yang merupakan dinding partisi yang bersifat fleksibel (dapat dipindah). Jika 

dikombinasikan dengan karya seni 3 dimensi, ruangan ini dapat menampung 14 karya 2 dimensi dan 4 karya 

tiga dimensi dengan ukuran besar (200cm-300cm). (Dikembangkan dari Data Arsitek 1 Edisi 33,1936). 

iv.Sculpture dan Instalation Hall ( Karya tiga dimensi ukuran 100-300cm) 

Gambar 4.4.2.iii. standar ruang efektif terhadap karya berukuran besar 

Sumber : Dikembangkan dari Data Arsitek, 2006. 

Gambar 4.4.2.iii. pola dan dimensi ruang terhadap 

karya berukuran besar 

Sumber : Dikembangkan dari Data Arsitek, 2006. 
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Selain ruang pamer 1,2, dan 3 , galeri ini juga mewadahi ruang sculpture di installation hall yang berfungsi 

sebagai ruang pamer kaarya seni,khususnya karya seni 3 dimensi seperti seni patung dan seni instalasi. Selain 

itu ruangan ini juga berfungsi sebagai hall entrance bagi pengunjung sebelum masuk ke ruang pameran 

selanjutnya. Berdasarkan standar kenyamanan gerak dan jarak view efektif untuk display karya 3 dimensi  mulai 

dari ukuran kecil,medium,sampai dengan ukuran besar. Hall ini membutuhkan ruangan yang berukuran 10.64m 

x 10.64m dengan jarak pandang minimal 0.45m dan jarak maksimal 3m. Jika dtinjau dari segi kapasitasnya 

hall ini mampu mewadahi 9 karya seni 3 dimensi ukuran kecil, 4 karya tiga dimensi ukuran sdang dan satu 

karya tiga dimensi ukuran besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3. ANALISIS RUANG  DAN SISTEM DISPLAY PADA FESTIVAL KESENIAN KONTEMPORER ART JOG 2018 

 Festival kesenian Kontemporer Art Jog edisi ke 11 tahun 2018 diselenggarakan di Jogja National 

Museum (JNM) Yogyakarta menampilkan ratusan karya seni yang dibuat oleh puluhan seniman local dan 

mancanegara. Untuk ArtJog 2018, memajukan tema Pencerahan – Menuju Berbagai Masa Depan. Atau dalam 

bahasa Inggris, Enlightenment – Towards Various Futures. Berikut merupakan analalisis ruang dan system 

display pada Art Jog Festival 2018 : 

a.Ruang Luar  

1.Sculpture hall 

 

Gambar 4.4.2.iv. Dimensi dan pola ruang efektif terhadap karya 3 dimensi 

berukuran besar,sedang dan kecil 

Sumber : Dikembangkan dari Data Arsitek, 2006. 
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Pada halaman depan terdapat installation hall dengan ukuran 10x12 meter sebagai point of interest 

dan menunjukan sebuah tema utama pada festival Art Jog 2018 ini.  Sculpture berbentuk kerucut dengan luas 

alas 80 meter persegi dan tinggi sekitar 8 meter. 

2.Music Performance 

 

 

 

 

Seperti pada festival kesenian pada umumnya, Art Jog tahun ini juga dilengkapi dengan music 

performance dengan stage berukuran .. yang berada di belakang gedung exhibition art. 

3.Food Trucks 

      

 

 

 

Gambar 4.4.3.1. Sculpture hall 

Sumber : Survey penulis 

Gambar 4.4.3.2. Music performance 

Sumber : Survey penulis 

Gambar 4.4.3.3. Music performance 

Sumber : Survey penulis 
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Area kuliner berada di area belakang gedung exhibition art dan menghadap stage music performance. 

Terdapat beberapa tenant yang meramaikan kuliner di festival ini.  

 

 

 

b.Ruang dalam 

Gambar diatas adalah layout ruang pamer yang dipisahkan berdasarkan nama seniman yang membuat 

karya. Ruang pamer terdapat pada lantai 1-3 terdiri dari seni grafis dari yang berukuran kecil sampai besar, seni 

installation dari ukuran kecil sampai besar dan video mapping. Layout ruang dibatasi oleh dinding partisi yang 

dibuat sendiri oleh penyelenggara acara. 

1.Karya seni dua dimensi 

1.Curator     : Afdhal 

 Judul          : Tandure wis sumilir 

 Dimention   : 

60x30cm,30cmx25cm,35cmx35cm,15x

25cm. 

 

Catatan : terdapat beberapa ukuran karya, 

system display dengan gantung, dan 

jarak antar karya adalah 3cm. 

 

2.Curator     : Satu Legi ft Gatot   

D.Sulistyanto 

 Dimention   : 

21x29cm,29x42cm,14.8x21 cm 

Catatan : terdapat beberapa ukuran 

karya, system display dengan gantung, 

dan jarak antar karya terpendek adalah 

0cm dan 15cm, jarak antar karya di 

susun  berdasarkan komposisi dari 

3.Curator          : Heri Dono 

Dimention: 

60cmx6cm,60x140cm 

Catatan : terdapat beberapa 

ukuran karya, system display 

Gambar 4.4.3.b. Layout Ruang Pamer 

Sumber : Survey penulis 
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4.Curator     : I Gusti Ngurah Undiantara 

 Judul          : Aura#1,Aura#2 

 Dimention   : Acrylic on canvas 

200cmx200cm. 

Dimensi ruang : 4x7m,28m
2 

 

Catatan : Merupakan karya dengan ukuran 

2mx2m,system display dengan gantung, 

dan jarak antar karya adalah 5cm. 

 

 

curator sehingga tidak ada interval jarak 

antar karya yang tetap. 

5.Curator     : Ronald Ventura 

Judul           : Waves 

Dimention   :  8cmx5cmy 

 

 

Catatan : Merupakan karya dengan 

ukuran 8cmx5cm,system display 

dengan ditempelkan pada dinding, dan 

jarak antar karya adalah 25cm. 

dengan gantung, dan jarak antar 

karya adalah 3cm. 

6.Curator     : Kevin Zhang 

 Judul          : “Kite” 

 Dimention   : Acrylic in Circle  

canvas diamters 30cm 

 

Catatan : System display dengan 

ditempelkan pada dinding, dan 

jarak antar karya adalah 25cm. 

 

 

2.Karya seni Tiga Dimensi 

1.Curator     : Mulyana Magus  

 Judul          : Sea remembers 

Dimensi ruang : 78.5 m
2 

Dimensi karya : variable size (100-

300cm) 

Sistem Display : Hanging,perekat 

 

2.Curator     : Mella Joarsma 

Judul           : Binds and Blinds 

Dimensi ruang : 7x4m,28m
2 

Dimensi karya   :  3 panel,variable size 

(80-250cm) 

Sistem Display : Hanging 

3.Curator     : Eko Nugroho 

Judul           : Carnival Trap 

Dimensi ruang : 7x10,70m
2 

Dimensi karya   :  3 panel variable 

size (100-250cm) 

Sistem display: hanging,perekat.  

Tabel 4.4.3.b.1.Analisis Karya dua dimensi  

Sumber gambar : Survey penulis 
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4.Curator     : Popok Tri Wahyudi 

 Judul          : The battle of moron 

Dimensi ruang : 4x7m, 28m
2 

Dimensi karya : Rafia rope carpet 

700x400cm 

Sistem Display : Hanging,perekat 

5.Curator     : Aditya Novali 

 Judul          : Life less 21 m
2 

of living 

space 

Dimensi ruang : 4x7m,28m
2 

Dimensi karya  : 4panels each 

28x36x3cm, 4panels 

60x100x10cm,120x120x10cm,100

x108x10,105x105x10cm 

Sistem Display : hanging 

6.Curator     : Aria Dwihartanto 

Sunaryo 

 Judul          : Feast 

Dimensi ruang : 4x7m,28 m
2 

Dimensi karya : 60x60x150cm 

Sistem Display : perekat 

 

 

7.Curator     : Patricia Untario 

Judul          : Night with Frank L.Wright 

Dimensi ruang : 4x7m, 28 m
2 

Dimensi karya : 5 panel in total 

176x376.5x50cm 

Sistem Display : Hanging 

8.Curator     : Theresia Agustina 

Sitompul 

Judul          : Escutem O Que Ele Diz 

Dimensi ruang : 4x7m, 28 m
2 

Dimensi karya : 150cmx100cm 

Sistem Display : Perekat 

 

9.Curator    :  Wawi Novaroza 

Judul          :  Exceprts from 

ULTRAMAR 

Dimensi ruang : 4x8m, 32 m
2 

Dimensi karya : 350cmx400cm 

Sistem Display : hanging 

 

10.Curator   :  Meliantha Muliawan 

Dimensi ruang : 4x7m, 28 m
2 

Dimensi karya : 50x80cm,30x70cm 

  

11.Curator   :  Meliantha Muliawan 

Judul           :  Vague shapes in the 

light #1-#9 

Dimensi ruang : 4x7m, 28 m
2 

Dimensi karya : 50x80cm,30x70cm 

 

12.Curator     : Heri Dono 

Dimensi ruang : 5x10m,50m
2 

Dimensi karya : 10 panels each 

30x50cm 

Sistem Display : Hanging 
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13.Curator   :  Handiwirman 

Judul           : Toleranintoleransi 

Dimensi ruang : 5x7m, 35 m
2 

Dimensi karya : variable size 

Sistem display : hanging,perekat 

 

14.Curator     : Kevin Zhang 

 Judul          : “Kite” 

Dimensi ruang : 4x7m, 28m
2

  

Dimensi karya : 100-300cm 

Sistem Display : hanging,perekat 

 

 

15.Curator   :  Handiwirman 

Dimensi ruang : 5x7m, 35 m
2 

Dimensi karya : 2 

panels,250cmx250cm,3000cm 

Sistem display : hanging 

 

 

 

c.KESIMPULAN  

 Setelah mengkaji dan menganalisis standar ruang pamer yang dikembangkan dari data arsitek, penulis 

menganalisis karya seni kontemporer dari Festival ARTJog 2018 baik dari system display karya dan besaran 

ruang seperti tabel berikut : 

DIMENSI EFEKTIF RUANG 

PAMER 

(Dikembangkan dari teori) 

HASIL TEMUAN DAN DIMENSI 

KARYA 

(KONTEMPORER ART JOG) 

 

KESIMPULAN 

 karya seni dua dimensi ukuran 

kecil (25cm-100cm) 

 standar jarak antar karya 45cm 

ruang pamer ini membuthkan 

ruangan yang berukuran 0.83m 

x 1.2m untuk satu orang 

pengamat dan untuk sirkulasi 

dua orang membutuhkan ruang 

yang berukuran 3.75cmx1.2cm. 

 ruang ukuran 12m x 7.5m 

mempunyai jarak pandang 

 Ditemukan karya dua dimensi 

ukuran kecil 25cm-100cm. 

 Ditemukan ukuran ruang 

4mx7m untuk karya ukuran kecil 

sudah termasuk dengan 

sirkulasi untuk dua orang. 

 Jarak antar karya 0cm-variable. 

 Ditemukan maksimal 18 karya 

ukuran variable (5cm-

100cm)pada ruangan ukuran 

 ruang ukuran 12m x 7.5m 

mempunyai jarak pandang 

0.45m sampai dengan 3.4m 

untuk 28 karya 2 dimensi dan 

6 karya tiga dimensi dengan 

ukuran sedang (100cm-

200cm) lebih efektif dan 

fleksibel apabila dibandingkan 

dengan ruang pamer ukuran 

kecil di festival art jog yang 

membatasi sikulasi 

Tabel 4.4.3.b.2.Analisis Karya tiga dimensi  

Sumber gambar : Survey penulis 
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0.45m sampai dengan 3.4m 

untuk 28 karya 2 dimensi ukuran 

kecil dan 6 karya tiga dimensi 

dengan ukuran sedang (100cm-

200cm). 

4mx7m dan 1 karya tiga dimensi 

dengan ukuran 100cm-300cm. 

 Ditemukan pula tiga karya tiga 

dimensi dengan ukuran 80-

300cm pada ruangan berukuran 

4x7cm. 

 

pengunjung terlebih untuk 

karya tiga dimensi. 

 Standar  karya Ukuran sedang 

yaitu 100cm-200cm. 

 Berdasarkan standar 

kenyamanan gerak dan jarak 

pengamatan efektif, seorang 

pengamat membutuhkan 

ruangan yang berukuran 1.83cm 

x 2.45cm terhadap satu karya 

dua dimensi dengan ukuran 

medium.  

 jika ditambah  dengan jalur 

sirkulasi untuk dua orang 

membutuhkan ruangan yang 

berukuran 4.86m x 2.45m. 

 Pola ruang berbentuk persegi 

panjang dengan dimensi 

19.45m x 12.25m mempunyai 

jarak pandang 1m sampai 

dengan 3,4m ruangan ini dapat 

menampung16 karya 2 dimensi 

dan 4 karya tiga dimensi dengan 

ukuran sedang (100cm-

200cm). 

 Ditemukan karya dua dimensi 

ukuran sedangl 100cm-200cm. 

 Ditemukan ukuran ruang 

4mx7m untuk karya ukuran 

sedang dan sudah termasuk 

dengan sirkulasi untuk dua 

orang. 

 Jarak antar karya 3cm,5cm-

variable. 

 Ditemukan maksimal 6 karya 

ukuran 100-200cm pada 

dinding di ruangan ukuran 

4mx7m. 

 Ditemukan pula 6 karya dua 

dimensi ukuran sedang dan 1 

karya tiga dimensi dengan 

ukuran 100-300cm pada 

ruangan berukuran 4x7cm. 

 

 Pola ruang berbentuk persegi 

panjang dengan dimensi 

19.45m x 12.25m mempunyai 

jarak pandang 1m sampai 

dengan 3,4m ruangan ini 

dapat menampung16 karya 2 

dimensi dan 4 karya tiga 

dimensi dengan ukuran 

sedang (100cm-200cm) lebih 

efektif dan fleksibel apabila 

dibandingkan dengan ruang 

pamer ukuran sedang di 

festival art jog yang kurang 

memperhatikan jarak pandang 

minimal terhadap karya. 

 Standar karya ukuran besar yaitu 

200-300cm. 

 Berdasarkan standar 

kenyamanan gerak dan jarak 

pengamatan efektif, seorang 

pengamat membutuhkan 

ruangan yang berukuran 2.12m 

x 3.75m terhadap satu karya 

 Ditemukan karya dua dimensi 

ukuran besar 200cm-300cm. 

 Ditemukan ukuran ruang 

4mx7m untuk karya ukuran 

sedang dan sudah termasuk 

dengan sirkulasi untuk dua 

orang. 

 Pola ruang berbentuk persegi 

panjang dengan dimensi 19m 

x 18.75m mempunyai jarak 

pandang 1.75m sampai 

dengan 4,22m sedangkan 

jarak antar karya seni yaitu 

75cm. Area display karya 

berada pada sisi pinggir 
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seni dua dimensi dengan ukuran 

karya besar (200cm-300cm). 

 Sedangkan jika ditambah 

dengan jalur sirkulasi untuk dua 

orang membuthkan ruang 

dengan ukuran 5.34m x 3.75m. 

  

 Jarak antar karya 3cm,5cm-

variable. 

 Ditemukan maksimal 6 karya 

ukuran 100-200cm pada 

dinding di ruangan ukuran 

4mx7m. 

 Ditemukan pula 6 karya dua 

dimensi ukuran sedang dan 1 

karya tiga dimensi dengan 

ukuran 100-300cm pada 

ruangan berukuran 4x7cm 

 Dirasakan jarak pandang yang 

terlalu dekat sehingga 

menganggu viewing. 

(dinding) dan sisi tengah 

yang merupakan dinding 

partisi yang bersifat fleksibel 

(dapat dipindah). Jika 

dikombinasikan dengan karya 

seni 3 dimensi, ruangan ini 

dapat menampung 14 karya 2 

dimensi dan 4 karya tiga 

dimensi dengan ukuran besar 

(200cm-300cm). 

 Standar ukuran karya tiga 

dimensi yaitu ukuran sedang 

(100-200cm) dan ukuran 

besar (200-300cm).  

 Jarak pandang minimal 

0.45m dan jarak maksimal 

3m. 

 Ditemukan beberapa karya 

tiga dimensi dengan ukuran 

kecil sampai terbesar yaitu 

350x400 yang berada 

didalam ruangan. 

 Ditemukan jarak antar karya 

tiga dimensi yaitu 30-50cm. 

 Ruangan yang berukuran 

10.64m x 10.64m dengan 

jarak pandang minimal 0.45m 

dan jarak maksimal 3m. Jika 

dtinjau dari segi kapasitasnya 

hall ini mampu mewadahi 9 

karya seni 3 dimensi ukuran 

kecil, 4 karya tiga dimensi 

ukuran sdang dan satu karya 

tiga dimensi ukuran besar. 

 

 

 Dari tabel diatas telah membuktikan bahwa analisis penulis mengenai besaran ruang kususnya untuk 

ruang pamer telah sesuai dengan standar display, jarak pandang dan ukuran karya yang dianalisis dan 

dikembangkan dari data arsitek kemudian disesuaikan dengan realita seni karya kontemporer baik dari 

kebutuhan ruang dan standar display mampu mengakomodasi kebutuhan ruang sesuai dengan persyaratan 

ruang dan obyek yang dipamerkan. 

 

 

Tabel 4.4.3.b.2.Analisis Ruang pamer Karya tiga dimensi dan dua dimensi 

Sumber gambar : Survey penulis 
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4.4.4. Analisis Kebutuhan Ruang Berdasarkan Zonasi Privat dan Publik 

a.Analisis Zona A (ruang public tanpa pameran karya) 

NO Kebutuhan Ruang Unit 

(ruang) 

Kapasitas 

orang 

Standar luasan 

orang/m
2 

Sumber Sirkulasi Jumlah(m
2

) 

1. Loket 2 3 2.25 asumsi 20% 17.2 

2. Lobby,hall 1 200 3 * 20% 660 

3. R.Penitipan 1 5 2 asumsi 20% 12 

4. Mushola 1 30 2.5 ** 20% 90 

6. Souvenir shop 3  7.5 * 20% 270 

7. Ruang Workshop 1 100 6.5 *** 20%       780 

8. R. Auditorium 1 200 3 **** 30% 780 

 Total luasan      2.505,6 

b.Analisis Zona B (Ruang public dengan karya) 

c.Analisis Zona C (Ruang privat dengan koleksi) 

NO Kebutuhan Ruang Unit 

(ruang) 

Kapasitas 

orang 

Standar luasan 

orang/m
2

 

Sumber Sirkulasi Jumlah(m
2

) 

1. Ruang 

Penerimaan/Loading 

dock 

1 2 25 asumsi 30% 65 

2. Ruang penyimpanan 1 2 25 asumsi 30% 65 

3. Ruang kurator 1 30 3 ** 20% 108 

NO Kebutuhan 

Ruang 

Standar 

ruang/m
2 

Asumsi 

Jumlah 

karya 

Jumlah 

Ruang 

Luas 

Ruang 

(m
2

) 

Sirkulasi 

30% 

Total (m
2

) 

1. Ruang pamer 1 1 40 1 40 54 94 

2. Ruang Pamer 2 8 30 1 240 120 360 

3. Ruang Pamer 3 8 30 1 240 120 360 

4. Ruang Pamer 4 8 30 1 240 120 360 

4.  Sculpture Hall 52.4  1 360 37.2 360 

 Total luasan       1.534 

Tabel.4.4.4.a Analisis zona A Ruang Publik Tanpa Karya 

sumber: *Neufert Architect Data,**Metric Handbook,***Pickard,Architects Handbook,****Time saver standards for building types. 

 

Tabel.4.4.4.b Analisis zona B Ruang Publik Tanpa Karya 

sumber:dikembangkan dari data arsitek 2006 
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 Total luasan      238 

 

 

d.Analisis Zona D (Ruang privat tanpa koleksi) 

NO Kebutuhan Ruang Unit 

(ruang) 

Kapasitas 

orang 

Standar luasan 

(m)
2

 

Sumber Sirkulasi Jumlah(m
2

) 

1. Ruang Pimpinan 1 1 15 * 30% 19.5 

2. Front Office 1 2 15 asumsi 30% 45 

3. Ruang tata usaha 

dan admnistrasi 

2 1 5.5  

* 

30% 14.45 

4. Residensi Seniman 1 20 24.12 *** 30% 627.12 

5. Ruang operator 3 3 1.4 * 30% 16.38 

6. Ruang security 2 2 4 * 30% 20.8 

7. Ruang loker  1 20 1.5 * 30% 39 

 Total luasan      858.23 

e. Analisis ZONA E (Besaran Ruang parkir) 

NO Kebutuhan Ruang Unit 

(ruang) 

Kapasitas 

orang 

Standar luasan 

orang/m
2

 

Sumber Sirkulasi Jumlah(m
2

) 

1. Sepeda 1 50 1.5 * 30% 97.5 

2. Motor 1 30 1.8 * 30% 70.2 

3. Mobil 1 20 15 * 30% 390 

4. Bus 1 6 42 * 30% 327.6 

 Total luasan      855.3 

f.TOTAL BESARAN RUANG 

NO. Kebutuhan Ruang Jumlah (m
2

) 

1. ZONA A 2.505.6 

2. ZONA B 1.534 

3. ZONA C 238 

4. ZONA D 858.23 

5. ZONA E 855.3 

Total  6.091.13 

Tabel.4.4.4c Analisis zona C Ruang Publik Tanpa Karya 

sumber: Metric Handbook,analisa penulis 

 

Tabel.4.4.4.d Analisis zona D Ruang Publik Tanpa Karya 

sumber: *Neufert Architect Data,**Metric Handbook,***Pickard,Architects Handbook,****Time saver standards for building types. 

 

Tabel.4.4.4.e Analisis zona e Ruang Publik Tanpa Karya 

sumber: *Neufert Architect Data 

 

Tabel.4.4.4. f Analisis total luasan kebutuhan ruang 

sumber: Pemikiran penulis 
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4.5. ORGANISASI RUANG 

4.5.1. Analisis Sirkulasi dan Hubungan Antar Ruang 

 Pengguna dari galeri senirupa kontemporer trediri dari seniman,pengunjung, wistawan, dan masayrakat 

umum. Berikut merupakan hubungan antar ruang pada galeri seni kontemporer yang akan didesain. Berdasarkan 

pola hubungan ruang dibawah ini dapat dikatan pada galeri seni kontemporer membutuhkan sirkulasi yang 

efektif dan fleksibel. Hall atau lobby berperan sebagai ruang transisi yang menghubungkan antar berbagai 

zona.Pola sirkulasi secara umum terpusat pada lobby yang menghubungkan ruang public dan privat. Berikut 

merupakan skema pola hubungan ruang (gambar 4.5.1.a ) dan skema pola sirkulasi galeri seni kontemporer 

berdasarkan tingkat aktivitas pengguna galeri (gambar 4.5.1b). Sehingga dari kedua skema diatas dapat 

disimpulkan bahwa perancangan sirkulasi pada galeri senirupa kontemporer ini meggunakan pola sirkulasi 

terpusat dengan mempertimbangkan beberapa keuuntungan diantaranya yaitu : 

1.Integrasi ruang menjadi lebih baik karena sirkulasi terpusat sebagai alternatif sebagai transisi antar ruang yang 

menghubungkan keruangan lain, baik yang berhubungan langusng dengan lobby maupun tidak berhubungan 

langsung dengan hall. 

2.Ruangan yang fleksibel sebaga alternatif untuk pameran seni kontemporer tiga dimensi karena sebagai lokasi 

strategis untuk menunjukan tema besar dari sebuah pameran. 

 

Tabel.4.5.a Analisis hubungan antar ruang 

sumber: Pemikiran penulis 

 

Tabel.4.5.1.a. Analisis keterkaitan ruang 

sumber: Analisis penulis 
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4.5. ANALISIS ZONING 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel.4.5.1.b Analisis keterkaitan ruang 

sumber: Analisis penulis 

 

Tabel.4.5.1.b Analisis zoning lantai 1 

sumber: Analisis penulis 
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Analisis Zoning 

1.Perletakan Zona A1 terdiri dari ruang public space tanpa karya yang meliputi souvenir 

shop,hall/lobyy,reception. Diletakan dibagian dekat entrance dengan maksud pengujung agar dapat dengan 

fleksibel sesuai tujuan baik ke area pameran atau workshop atau hanya sekedar berbelanja souvenir.Sedangkan 

zona A2 berada di bagian selatan untuk mendapatkan suasana yang lebih tenang dan jauh dari kebisingan. 

2.Perletakan Zona B berada di bagian tengah supaya keberadaannya akasesible dan tidak bercampur dengan 

zona public. Pada Zona B sengaja terdapat sculpture hall berada dibagian depan sebagai point interest yang 

menunjukn sebuah tema pameran.  

3.Perletakan Zona C berada disisi selatan yaitu terdiri dari ruang penyimpanan yang berada bersebelahan 

dengan area loading dock dan workshop untuk memudahkan kegatan. 

4.Perletakan Zona D berada di sisi timur karena peruntukannya yang tidak mendominasi ruangan. Perletakan ini  

memudahkan akses bagi karyawan untuk menjangkau keseluruhan bangunan 

4.6. ANALISIS PENEMUAN BENTUK  ARSITEKTUR KONTEMPORER 

4.6.1. Strategi pencapaian dan Analisis Gubahan Masa Ekspresif dan Dinamis 

  

Tabel.4.5.1.b Analisis zoning lantai 2 

sumber: Analisis penulis 
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Gubahan masa ekspresif merupakan salah satu karakerisitk arsitektur kontemporer. Terdapat perkembangan 

bentuk dengan penambahan maupun pengurangan masa yang menciptakan gubahan masa ekspresif. Gambar 

berikut merupakan analisa penulis mengenai gubahan masa ekspresif. 
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4.5.2. Eksplorasi Bentuk Gubahan Masa Ekspresi 

Gambar.4.5.2. Analisis Konsep Bangunan terkesan terbuka 

sumber: Analisis penulis 
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Gambar.4.5.2. Analisis Eksplorasi Ekspresif Bentuk 

sumber: Analisis penulis 
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4.5.3. Strategi Pencapaian dan Analisis Konsep Bangunan Terkesan Terbuka  

Gambar.4.5.3 Analisis Konsep Bangunan terkesan terbuka 

sumber: Analisis penulis 
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4.5.4. Strategi Pencapaian dan Analisis Fasad Transparan 

Gambar.4.5.4. Analisis Konsep Fasad Transparan 

sumber: Analisis penulis 
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4.5.5. Strategi Pencapaian dan Analisis Eksplorasi landscape 

 

Gambar.4.5.5. Analisis Konsep ekspolorasi lanskap 

sumber: Analisis penulis 
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4.6. Analisis dan Identifikasi Karakteristik Kolonial 

Penulis mengambil tiga contoh bangunan kolonial di Yogykarta adalah pada Kecamatan Gondomanan, 

Jalan Senopati dan Jalan Trikora .Pemilihan lokasi tersebut karena dari gedung perkantoran di Gondomanan 

Yogyakarta, bangunan Kantor Pos, Bank Indonesia dan BankBNI 46 ditentukan sebagai grdung  bangunan cagar 

budaya Yogyakarta yang berlanggam arsitektur kolonial. Penulis mengidentifikasi karakteristik kolonial dan 

bagaimana komposisi fasad dan konfigurasi ruang dan masa pada bangunan kolonial yang selanjutnya akan 

menjadi guideline perancangan. 

4.6.1. Museum Bank Indonesia 

1.Denah Bangunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karakteristik Indisch Empire Style terlihat pada : 

1.Denah berbentuk simetri penuh.  

2.Ditengah terdapat “ central room” yang terdiri dari 

kamar tidur utama dan kamar  tidur lainnya.Central 

room tersebut berhubungan langsung teras depan 

dan teras belakang. 

3.Adanya teras yang mengelilingi denah bangunan, 

untuk menghindari masuknya sinar matahari 

langsung dan tampias hujan. 

2.Elemen Kolonial pada  Fasad 

 

 

 

 

 

Gevel 

Adanya gevel segitiga pada wajah bangunan,atap 

bangunan berkubah,memiliki langit-langit yang 

tinggi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terdapat kolom cornithian bergaya yunani dan 

dinding tebal. Dinding dinding ini dihiasi alur 

horizontal yang juga terdapat banyak pada bangunan 

renaissance.Sedangkan kolom-kolom cornithian 

berada berdiri diatas dinding lantai satu mengapit 

bukaan jendela.  

 

Central 

room 

ventilasi 
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Kolom Cornithian 

 

 

 

 

 

Cripedoma 

Cripedoma pada entrance hanya terdapat pada satu 

sisi bangunan  

 

 

 

 

 

 

 

Motif flora 

Ornamen motif flora berada pada bagian atas 

voussoir dan jendela . 

 

 

 

 

 

 

Nok Acroterie  

Nok Acroterie (hiasan puncak atap) terdapat pada 

ujung atap tegak lurus dengan lucarn . 

 

 

 

 

 

 

Lucarn 

Lucarn pada atap selain berfungsi untuk 

pencahayaaan juga sebagai sirkulasi udara pada 

atap.  

 

 

 

 

 

Jendela 

berbingkai 

kayu 

Bukaan panjang dari bingkai kayu, pada wajah depan 

bangunan dihiasi oleh bukaan dengan berbagai 

ukuran. 
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Voussoir 

Voussir terdapat pada wajah depan bangunan selain 

menjadi estetika terlihat upaya menyesuaikan iklim 

dengan bentuknya yang panjang, unit-unit batu 

warna putih disusun dalam bentuk 

melengkung,diatas gerbang,pintu atau jendela.  

 

 

 

 

 

 

Detail tritisan atap 

Detail arsitektur pada teritisan atap. Atap berbentuk 

dome dari gaya Byzantein.  

 

 

 

 

 

 

Garis 

horizontal pada fasad 

Garis horizontal dari ujung kiri smpai ujung kanan  

 

 

Tabel 4.6.1. Identifikasi  Karakteristik Fasad pada museum Bank Indonesia 

Sumber : identifikasi penulis 

 

4.6.3. Kantor Pos Yogyakarta 

1.Denah Bangunan 

 

 

1.Bagian depan simetri namun secara 

keseluruhan adalah asimetri. 

2.Wajah depan bangunan terdapat tiga unit, unit 

bagian tengah adalah yang terpanjang dihimpit 

oleh 2 unit disamping kanan kiri yang lebih 

menonjol. 

3.Tidak terdapat teras yang mengelilingi 

bangunan 
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2.Elemen Kolonial pada  Fasad 

 

 

 

Lucarn  

 

1.Terdapat lucarn pada bagian atap terpanjang 

dan tegak lurus dengan voussouir bagian tengah. 

Nok Acroterie 

 

2.Terdapat noc acroterie pada setiap ujung atap  

 

 

 

 

Jendela Berbingkai Kayu 

 

3.Jendela berbingkai kayu terdiri dari dua bukaan 

dan dilengkapi dengan kisi kisi rapat  pada bagian 

atas jendela. 

 

Voussoir 

4.Voussoir terletak pada unit bagian tengah dan 

sisi barat. Voussoir tersebut menjadi aksen pada 

jendela setengah lingkaran yang dihiasi oleh kaca 

dengan tralis besi. 

 

 

 

Detail Tritisan Pada Atap 

5.Terdapat detail pada tritisan atap berupa konsol-

konsol horizontal. 
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Pilaster 

 

6. Berderet pilaster relative dekat  pada façade 

bagian tengah atas menghimpit voussoir. 

 

 

 

 

 

 

Menara 

 

7. Menara disisi barat dan timut simetris 

berbentuk persegi dan lebih maju sebagai 

penanda pintu masuk bagian depan bangunan.  

 

Tabel 4.6.2. Identifikasi  Karakteristik Fasad Kantor Pos 

Sumber: identifikasi penulis 

 

4.2.3 Bank BNI 1946 Yogyakarta 

Denah Bangunan 

 

 

 

1.Denahnya berbentuk segipanjang  dengan sisi 

terpanjang menghadap ke jalan. 

2.Wajah depan sisi terpanjang terdapat dua unit yang 

menonjol. 
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Elemen kolonial pada facade 

 

 

 

 

Menara 

 

1.Wajah depan bangunan pada sisi terpanjang 

dibentuk oleh dua menara yang agak maju berbentuk 

persegi. 

 

 

 

 

 

 

Pilaster 

 

2.Dinding didominasi oleh pilaster berderet berjarak 

relative dekat membentuk trave.  

Kelima trave tersebut dihiasi oleh motif art deco dan  

diperjelas dengan pilaster renaissance . 

 

 

Entrance 

 

4.Pintu masuk ditandai oleh menara berbentuk 

simetris dan ditandai oleh trave yang tertinggi. 

 

Porch 

 

5.Porch ditandai  oleh konstruksi menempel pada 

bangunan dengan atap dinding dan kolom 

menandai pintu masuk utama dan berfungsi sebgai 

ruang peralihan antara luar dan dalam 

Tabel 4.6.3. Identifikasi  Karakteristik Fasad Kantor Pos 

Sumber : identifikasi penulis 

4.6.4. Analisis Hasil Temuan Arsitektur Kolonial pada Konfigurasi Ruang dan Masa 

 

 

 



106 
 

KONFIGURASI 

BANGUNAN 

 HASIL TEMUAN  

A.Bentuk Dasar 1. Bank Indonesia 2.Kantor Pos 3. Bank BNI 1946 

 

 

 

Bentuk dasar denah adalah 

bujur sangkar dengan 

penambahana dibagian 

belakang. Secara umum 

bentuk denah simetri 

parsial namun bagian 

depan entrance adalah 

simetris. 

 

Bentuk dasar adalah bujur 

sangkar dengan 

pengurangan dibagian 

tengah bangunan.Secara 

umum bentuk denah asimetri 

namun bagian depan 

entrance adalah simetris. 

 

 

Bentuk dasar denah adalah 

persegi panjang dengan 

pengurangan dibagian tengah. 

Secara umum bentuk denah 

asimetris. 

B.Main Entrance 

Pintu masuk Bangunan 

menjorok keluar dengan 

penonjolan dinding begitu 

pula atapnya sehingga 

Nampak seperti menara 

dengan atap berbentuk 

lonceng. 

Pintu masuk Bangunan 

menjorok keluar dengan 

penonjolan dinding 

menyerupai menara begitu 

dengan atapanya seingga 

terlihat seperi menara 

beratap limasan. 

 

 

Pintu masuk Bangunan 

menjorok keluar dengan 

penonjolan dinding 

menyerupai menara. Bank BNI 

memiliki 3 menara yaitu 1 

beratap limasan dan yang dua 

beratap datar. 
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C.Konfigurasi 

Denah 

Denah bagian depan 

entrance memiliki 2 

menara kembar dikedua 

sudut banguan dan 

mengapit main entrance. 

Denah bagian depan 

entrance memiliki dua 

menara kembar (ruang 

tangga ) yang mengapit main 

entrance. 

 

 

 

Denah bagian tepi bangunan 

terdiri dari tiga menara, bagian 

tepi sebagai main entrance . 

Tabel 4.6.4. Analisis Komposisi konfigurasi ruang dan masa pada Banguan Kolonial 

Sumber: analisa penulis 

 

4.6.5.Analisis Hasil Temuan Arsitektur Kolonial pada Komposisi Fasad Bangunan 

 

FASADE  HASIL TEMUAN  

Bangunan 1. Bank Indonesia 2.Kantor Pos 3. Bank BNI 1946 

 

A.Simetrisasi 

 

 

Tampak fasad simeteris parsial 

dengan garis sumbu pada 

bagian  main entrance. 

 

 

 

Tampak depan simetris parsial 

dengan garis sumbu pada bagian 

main entrance. 

 

Tampak depan asimetris dengan 

garis sumbu pada bagian fasade. 

B.Artikulasi 

Artikulasi pada main entrance 

berupa gevel dan menara 

kembar berap berbentuk 

lonceng dikedua tepi bangunan. 

 

 

Artikulasi pada main entrance 

berupa penonjolan dinding 

membentuk menara disamping 

kanan kiri. 

Artikulasi pada main entrance 

berupa menara yang berbeda 

bentuk atapnya. 



108 
 

C.Proporsi 

Perbandingan panjag 30 meter 

dan tinggi 15 meter  

Perbandingan panjag 40 meter 

dan tinggi 10 meter  
Perbandingan panjag 35 meter 

dan tinggi 8meter 

D.Vertikal dan 

Horizontal 

Dominan arah vertikal diperkuat 

dua menara disamping kanan 

dan kiri. Bukaaan memanjang 

vertical menambah kesan tinggi 

fasad bangunan. 

 

 

Dominan arah horizontal 

diperkuat oleh  deretan jendela 

dan entrance. 

Domian arah vertical diperkuat 

dengan dua menara dan kolom 

yang ditonjolkan kedepan begitu 

pula dengan bukaan kearah 

vertikal. 

 

Tabel 4.6.6. Analisis Komposisi Fasade masa pada Banguan Kolonial 

Sumber : analisa penulis 

 

4.6.7. Kesimpulan  

Karakteristik arsitektur kolonial pada bangunan perkantoran di Yogyakarta mempunyai persamaan dilihat dari :  

1. Elemen pembentuk fasad bangunan  

2. Konfigurasi ruang dan masa  

3. Berdasarkan karakteristik arsitektur kolonial  

4.6.7.1.Berdasarkan konfigurasi ruang dan masa ( bentuk dasar, main entrance, konfigurasi denah ) :  

a. Bentuk Dasar  

Denah bangunan secara umum menggunakan bentuk dasar bujur sangkar kecuali bank bni 46 

menggunakan persegi panjang, denah disusun cukup sederhana pada bank Indonesia dan kantor pos hanya 

mendapat penambahan sedikit dibagian belakang.  

b. Main Entrance  

Main entrance tepat berada di bagian depan bangunan menghadap arah jalan dan menjorok keluar ( 

porch, menara, kanopi ). Main entrance sebagai poin utama diperjelas letaknya dengan penambahan kolom 



109 
 

tunggal atau ganda, menyatu dengan menara dan dapit ole menara seperti bangunan Pos besar, BI dan BNI 

46.  

C. Konfigurasi Denah  

Masing-masing bangunan mempunyai susunan denah yang berbeda dan berdasarkan fungsinya. 

Kesamaannya memiliki ruang trasit atau penerima pada bagian depan bngunan sebelum keruang utama. 

Bangunan perkantoran BNI 46,Kantor pos besar dan BI memiliki menara yang berfungsi sebagai ruang tangga 

penghubung antara lantai sekaligus menjadi penanda main entrance yang mengapit main entrance bahkan 

menjadi main entrance itu sendiri. 

4.6.7.2. Berdasarkan Fasade Bangunan dilihat dari keistimewaan proporsi,artikulasi dan arah horizontalvertikal 

dapat disimpulkan bahwa :  

a. Simetrisasi  

Bangunan memiliki dominan simetris parsial dengan sumbu pada main entrance kecuali bank BNI 46 .  

c.Artikuasi  

Artikulasi pada fasad bangunan tersusun oleh bangunan yang menonjol keluar menyerupai menara yang 

beratap ( beton datar,limasan dan lonceng) dan gevel yang ditopang pada bagian atas pada Bank BI.  

c.Proporsi  

Proporsi bangunan berbeda beda, pada bangunan BI,Kantor Pos dan BNI 46 tinggi atap terlihat cukup kecil 

karena ketiga bangunan tersebut adalah bangunan yang lebih dari satu lantai.  

d. Arah Vertikal dan Horizontal  

 Kesan vertical dan horizontal lebih dominan arah vertical pada BI dan Bank BNI 46 ditunjukan oleh bukaan 

kearah vertiakal dan menara yang menambah kesan tinggi fasad sedangkan Kantor Pos lebih dominan arah 

horizontal ditunjukkan oleh jendela dan pelengkung voussoir. 

4.6.8. Berdasarkan Karakteristik Arsitektur Kolonial 

Telah ditemukan beberapa elemen fasad bergaya kolonial yaitu, pilaster,lucarn,jendela berbingkai kayu, 

cripedoma,cornithian,trave,voussoir,noc acroteria,porch dan motif flora. Pada bangunan Bank Indonesia,Kantor 

Pos dan Bank BNI telah ditemukan pula perpaduan gaya kolonial yaitu arsitektur indische empire,peralihan dan  

kolonial modern seperti terlihat pada tabel berikut : 

 

BANGUNAN 

PERKANTORAN 

BAGIAN PADA 

BANGUNAN 

ARSITEKTUR ARSITEKTUR 

PERALIHAN 

ARSITEKTUR 

KOLONIAL 
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INDISCHE 

EMPIRE (ABAD 

18-19) 

(ABAD 1890-1915) MODERN 

(1915-1940) 

 

1.Museum Bank 

Indonesia 

 

Denah 

 

 

 

Denah simetri 

pada bagian 

tengah terdapat 

central room. 

 

 

 

  

Tampak 

Fasad 

 

 

1.Terdapat gevel pada 

tampak bangunan. 

2. Ada usaha untuk 

membuat menara 

pada pintu masuk 

utama. 

 

 

 

 

 

Pemakaian Bahan 

Bangunan 

  

Pemakaian kaca 

masih terbatas. 

 

 

 Sistem Konstruksi 

yang dipakai 

 Atap : terdapat 

konstruksi atap dome 

dan atap perisai 

dengan penutup 

genting. 

Adanya bahan beton 

memungkinkan 

sistem rangka 

sehingga dinding 

hanya sebagai 

penutup. 

 

2.Kantor Pos 

 

Denah 

 

Denah simetri 

pada bagian 

depan  

 . 

Tidak ditemukan teras 

keliling namun 

terdapat pemakaian 

penahan sinar 

matahari (shading) 

  

Tampak 

Fasad 

 Terdapat dua unit 

menara pada pintu 

masuk utama. 

 

 Pemakaian Bahan 

Bangunan 

Penggunaan kayu 

terutama pada 

kusen detail 

tritisan dan kuda-

kuda. 

Pemakaian bahan 

bangunan utama 

yaitu batu bata dan 

kayu 

Bahan kaca cukup 

lebar terutama pada 

jendela. 

 Sistem Konstruksi 

yang dipakai 

 Atap : bentuk perisai 

dengan penutup 

genting  

 

 

3.Bank BNI 

1946 

 

Denah 

 

 

 1.Denah tidak simetri. 
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 Tampak 

Fasad 

 Terdapat tiga unit 

menara dan pada 

pintu masuk ditandai 

oleh menara yang 

paling tinggi . 

Tampak depan tidak 

simteri lagi dan 

tampak bangunan 

lebih mencerminkan 

“Form Follow 

Function” . 

 Pemakaian Bahan 

Bangunan 

  Bahan bangunan 

beton dan bahan kaca 

cukup banyak 

terutama pada 

jendela. 

 Sistem Konstruksi 

yang dipakai 

  1.Atap : masih 

didominasi oleh atap 

perisai dengan bahan 

penutup genting atau 

sirap. 

2.Sebagian bangunan 

denah kontruksi beton 

memakai atap datar 

dari beton. 

 

Tabel 4.6.8. Karakterisitik Arsitektur Kolonial dari denah,tampak,pemakainan bahan bangunan dan system 

konstruksi yang dipakai 

Sumber : analisa penulis dikembangkan dari Handinoto,2010 

 

 Penulis mengambil tiga contoh bangunan kolonial di Yogykarta adalah pada Kecamatan Gondomanan, 

Jalan Senopati dan Jalan Trikora .Pemilihan lokasi tersebut karena dari gedung perkantoran di Gondomanan 

Yogyakarta, bangunan Kantor Pos, Bank Indonesia dan BankBNI 46 ditentukan sebagai grdung  bangunan cagar 

budaya Yogyakarta yang berlanggam arsitektur kolonial. Penulis mengidentifikasi karakteristik kolonial dan 

bagaimana komposisi fasad dan konfigurasi ruang dan masa pada bangunan kolonial yang selanjutnya akan 

menjadi guideline perancangan. 

4.7.GUIDELINE PEMILIHAN ELEMEN ARSITEKTUR KOLONIAL DAN KOMBINASI ARSITEKTUR 

KOLONIAL-KONTEMPORER 
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Gambar.4.6.9. Analisis arsitektur kolonial 

sumber: Analisis penulis 
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Gambar.4.7 Analisis kombinasi arsitektur kolonial dan kontemporer 

sumber: Analisis penulis 

 


