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BAB III 

          HASIL RANCANGAN DAN PEMBUKTIANNYA 

3.1.Konsep Non Arsitektur 

Gambar.3.1. Konsep Non Arsitektur 

sumber: Analisis penulis 
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3.2. Konsep Arsitektural 

3.2.1.Menggabungkan karakteristik arsitektur kolonial dan kontemporer 

 Pemilihan 60% arsitektur kontemporer dan 40% arsitektur kolonial karena pertimbangan aspek fungsi 

gallery seni kontemporer yang lebih efektif karena ruang dalam asitektur kontemporer lebih bersifat dinamis 

dan minimalis sehingga lebih cocok untuk display karya pada ruang pamer sedangkan arsitektur kolonial yang 

dikenal banyak detail arsitektural seperti ornament,hiasan pada dinding dinilai kurang fleksibel sebagai ruang 

untuk display karya khususnya karya dua dimensi yang pada umumnya menggantung pada dinding.  

Konsep Arsitektural  yang ingin ditunjukan adalah “exchanging experience” yaitu memberikan  pengalaman 

berupa visual yang kontras baik dari spatial plan dan fasadnya. Perancang memilih untuk mempertahankan 

karakteristik dari tiap langgam arsitektural baik kolonial maupun kontemporer sehingga mengesankan kontras 

yang sangat berbeda, arsitektur kolonial yang terkesan klasik, religius dan sacral kemudian mendapatkan 

pengalaman arsitektur kontemporer yang lebih bebas,ekspresif dan modern. 

a.Konsep pembagian ruang dalam antara arsitektur kolonial dan kontemporer. 

Konsep ruang dalam membagi dua denah secara kontras yang mengintepretasikan arsitektur kontemporer 

dan arsitektur kolonial. Denah arsitektur kontemporer ditunjukan dengan form follow function sedangkan 

arsitektur kolonial ditunjukan dengan denah simetri. Berikut beberapa eksplorasi pembagian denah anatara 

arsitektur kolonial dan kontemporer. 

1. Arsitektur kontemporer memotong denah simetri arsitektur kolonial 

 

 

 

 

2.Mempertahankan kesimetrian denah kolonial yang berdampingan dengan arsitektur kontemporer.  

 

 

 

 

 

3.Menyisipkan arsitektur kontemporer pada denah simetri arsitektur kolonial. 

 

Mendampingkan kesimetrisan arsitektur 

kolonial dan keaktraktifan arsitektur 

kontemporer tanpa mengurangi 

kekhasan dari masing-masing langgam 

arsitektur tersebut. 

Memotong denah arsitektur kolonial 

oleh arsitektur kontemporer sehingga 

denah dalam bangunan kolonial tidak 

lagi simetri. 
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Berdasarkan gambar diatas alternatif nomor dua merupakan yang paling tepat karna sesuai dengan 

konsep perancangan desain yaitu adalah “exchanging experience” yaitu memberikan  pengalaman berupa 

visual yang kontras baik dari spatial plan nomor dua mempertahankan kesimterian kolonial yang kemudian 

dikejutkan denah arsitektur kontemporer yang lebih dinamis dan atraktif sedangkan nomor satu dan tiga 

kekhasan dari kesimetrian arsitektur kolonial tidak dapat dirasakan. 

4.  Menciptakan fleksibilitas ruang guna menunjang kebutuhan ruang sesuai dengan persyaratan ruang 

pamer galeri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada ruang yang sifatnya lebih privat yaitu kantor dan kelas kreatif hub menggunakan ruangan yang 

berciri khas arsitektur kolonial karna bentuknya yang simetri sehingga efektif sebagai ruang kerja sedangkan 

ruang pamer  bercirikhas arsitektur kontemporer yang menggunakan bentang lebar sehingga untuk display 

ruang lebih fleksibel.  

b.Konsep Pembagian Tampilan Fasad Antara Arsitektur Kolonial dan Kontemporer 

Menyisipkan hingga menonjol ke unit 

luar arsitektur kontemporer pada bagian 

innecourt denah arsitektur kolonial. 

Gambar.3.a.Konsep pembagian ruang 

sumber: penulis 

 

Gambar.3.a.Konsep ruang dalam 

sumber: penulis 
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Konsep tampilan Fasad yaitu menunjukan estetika yang kontras antara arsitektur kolonial dan 

kontemporer baik dari segi bentuk dan material. Berdasarkan bab analisis alternatif gubahan masa ekspresif 

pada bab sebelumnya, perancang memilih fasad  arsitektur kontemporer bentuk segitiga karna terkesan 

atraktif dan kontras dengan bentuk dari arsitektur kolonial yang cenderung menggunakan bentuk persegi. 

Berikut bebrapa eksplorasi penemuan bentuk arsitektur kontemporer dan alternatif penggabungan fasad 

antara arsitektur kolonial dan kontemporer : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.3.b.Konsep bentuk fasad 

sumber: penulis 
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Tampilan fasad didominasi oleh Arsitektur Kontemporer karena bentuk atraktif secara proporsi bentuk 

masa terlihat lebih besar,bentuk yang tidak simetri akan membutuhkan space yang lebih besar dan 

menghasilkan atap yang tinggi sedangkan arsitektur kontemporer terkesan lebih massif, harmonisasi 

berdasarkan pengulangan ornament dan bukaan serta penonjolan unit berbentuk simetri. 

c. Konsep Ruang Luar  

Gambar.3.b.Konsep fasad  

sumber: penulis 
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Konsep ruang luar yaitu landscape menggunakan motif arsitektur kontemporer berupa bentukan tajam 

sekaligus merespon dan mengharmonisasikan dengan bentuk masa arsitektur kontemporer yang berbentuk 

segitiga. Ruang luar menyisakan banyak lahan dengan pertimbangan untuk menyediakan tempat ruang pamer 

outdoor seperti sculpture, food truck, concert music dan lain sebagainya yang memang memerlukan ruang 

outdoor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.Konsep Sirkulasi 

 

 

 

 

 

 

Sirkulasi berasal dari dua jalan utama pada site yaitu jalan Brigjen Katamso dan Jalan Ireda, karna site 

cukup luas sehingga entrance dan out bisa melalui sisi barat dan timur. Setelah memasuki entrance, baik itu 

wisatawan dan seniman diarahkan menuju entrance yang menjadi titik utama dari sirkulasi adalah tonjolan unit 

dari masa arsitektur kolonial. 

Gambar.3.d. Uji desain 

sumber: Uji penulis 

 

Gambar.3.d. konsep sirkulasi 

sumber: penulis 

 

Gambar.3.c.Konsep ruang luar 

sumber: penulis 
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3.3.UJI DESAIN 

 

ELEMEN ARSITEKTUR 

KOLONIAL 

HASIL TEMUAN ELEMEN 

KOLONIAL PADA 

RANCANGAN 

ELEMEN ARSITEKTUR 

KONTEMPORER 

HASIL TEMUAN 

ARSITEKTUR 

KONTEMPORER PADA 

RANCANGAN 

1. Tympanium  

 

Ditemukan tympanum 

pada bagian entrance 

yang ditandai dengan unit 

yang lebih menonjol. 

1.Gubahan masa 

Ekspresif : 

Gubahan massa tidak 

berbentuk formal tetapi 

dapat memadukan 

beberapa bentuk dasar 

sehingga memberikan 

kesan ekspresif dan 

dinamis 

 

Ditemukan Gubahan 

MasaEkspresif  

berbentuk menyerupai 

segita asimetri. 

2. Cripedoma 

Ditemukan trap 

cripedoma berupa ramp 

pada bagian entrance, 

berada disisi kanan dan 

kiri. 

2.Konsep ruang 

terkesan terbuka : 

Penggunaan dinding 

dari kaca, antara ruang 

dan koridor (dalam 

bangunan). 

Ditemukan Penggunaan 

dinding dengan material 

kaca. 

3. Vousoir 

Ditemukan Voussoir pada 

bagia entrance dan pada 

fasad sebagai ornament 

atau bingkai jendela. 

3. Memiliki fasad yang 

transparan : 

Fasad bangunan 

menggunakan bahan 

transparan memberikan 

kesan terbuka, untuk 

optimalisasi cahaya 

yang masuk ke ruang 

Terlihat padagambar 

bahwa bangunan pada 

bagian arsitektur 

kontemporer 

didominasi oleh 

material kaca. 
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4. Oculus 

Ditemukan oculus 

berbentuk persegi pada 

tiap modular fasad. 

4. Eksplorasi Elemen 

Lansekap : 

Mempertahankan 

vegetasi yang kiranya 

dapat dipertahankan 

yang tidak mengganggu 

sirkulasi diluar maupun 

dalam site. 

Terlihat bahwa 

eksplorasi landskap 

berdasarkan bentukan 

kontemporer asimetri 

5. Trave 

Deretan trave berada tepat 

dibawah tympanum yang 

menandakan pintu masuk 

 Yang memadukan 

material perkerasan dan 

rumputan yang 

sekaligus menjadi RTH. 

6. Cornithian,Doric 

Terlihat deretan cornithian 

sepanjang fasad. 

5. Bangunan yang kokoh 

:Menerapkan sistem 

struktur dan konstruksi 

yang kuat serta material 

modern sehingga 

memberi kesan 

kekinian. 

Terlihat pada gambar 

bahwa bangunan 

arsitektur kontemporer 

ini telah menggunakan  

7.Ballustrade 

Ballustrade berderet pada 

balkom di lantai 2. 

 Material modern seperti 

acp,tempered glass 

reflection serta 

menggunakan 

alumunium frame. 

8.Detail Pada Tritisan 

Atap 

Detail Tritisan berupa motif 

vertial dan horizntal yang 

menghiasi sepanjang 

tritisan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabel.3.3. Uji desain 

sumber: Uji penulis 

 


