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INDONESIAN MARITIME MUSEUM DI YOGYAKARTA 

Pendekatan pada teori-teori proporsi pada arsitektur 

 

ABSTRAK 

 

 Bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari dengan hamparan laut yang luas 

merupakan suatu potensi bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan 

sumberdaya laut yang memiliki keragaman baik sumberdaya hayati maupun 

sumberdaya lainnya, sudah selayaknya generasi muda dan masyarakat umumnya 

agar lebih banyak mempelajari, memahami, mencintai dan menggeluti masalah-

masalah keberanian serta menjaga citra kepribadian dan semangat juang 

pahlawan-pahlawan bahari Indonesia. 

Beberapa fakta tersebut diatas merupakan bukti masih minimnya 

pengetahuan kita akan manfaat (potensi) laut yang sangat besar bagi hidup 

manusia tetapi sekaligus dapat pula menimbulkan bahaya (ancaman), maka 

diperlukan fasilitas publik yang dapat mewadahi kepentingan yang bersifat 

rekreatif dan sekaligus kepentingan edukatif yang berkaitan dengan dunia bahari. 

Fasilitas publik yang dimaksud adalah Museum Bahari. 

Kota Yogyakarta yang populer sebagai kota wisata budaya dan seni, 

memiliki sejarah dan bangunan-bangunan bersejarah, potensi museum yang 

dimiliki DIY baik museum negeri maupun museum swasta sejumlah 30 buah 

museum yang terdiri Museum Benda Cagar Budaya dan kesenian, 7 Museum 

Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan dan 9 Museum perjuangan. 

Perancangan Indonesian Maritime Museum Di Yogyakarta ini sebagai 

salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut di atas adalah dengan 

menginformasikan dan mempublikasikan sejarah dan budaya dunia pelayaran 

nasional secara eksklusif dan menyeluruh dan tentunya juga menjadi ikon atas 

kebesaran kejayaan dunia pelayaran Indonesia dengan pendekatan pada teori-teori 

proporsi pada arsitektur. 
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1.  PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Indonesia adalah Negara maritim yang berbentuk kepulauan (archipelago 

state). Karena hampir dua pertiga luas wilayah Indonesia adalah lautan yang 

ditaburi oleh kurang lebih 17.000 pulau-pulau besar dan kecil yang membujur 

kurang lebih 5000km sepanjang khatulistiwa. Luas daratan Indonesia mencapai 

1.922.570km2, dan luas perairan 3.257.483km2. Selain sebagai Negara 

kepulauan, sejarah juga menceritakan bahwa bangsa Indonesia sejak dahulu telah 

menguasai jalur pelayaran laut dengan armada yang cukup tangguh. Fakta ini di 

perkuat dengan adanya relief kapal yang terdapat di Candi Borobudur yang 

berangka tahun 1 masehi. Data-data sejarah kebaharian Indonesia membuktikan 

bahwa Negara Indonesia pernah mencapai keemasan pada bidang bahari, yaitu 

pada jaman kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Kerajaan Islam. Selain itu, juga sejarah 

bahari tentang kegigihan dan perjuangan pahlawan-pahlawan bahari di Indonesia 

dalam melawan penjajah seperti Fatahillah, Sultan Iskandar Muda Hasanudin, 

Komodor Yos Sudarso serta yang lainnya yang tak akan terhapus dari lembaran 

sejarah bangsa Indonesia.  

Maka sudah selayaknya generasi muda dan masyarakat umumnya agar 

lebih banyak mempelajari, memahami, mencintai dan menggeluti masalah-

masalah keberanian serta menjaga citra kepribadian dan semangat juang 

pahlawan-pahlawan bahari Indonesia. Masa depan kita akan lebih banyak 

ditentukan pada kemampuan kita memberdayakan sumber daya laut. Bangsa 

Indonesia sebagai bangsa bahari dengan hamparan laut yang luas merupakan 

suatu potensi bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan sumberdaya laut yang 

memiliki keragaman baik sumberdaya hayati maupun sumberdaya lainnya. 

Sebagai bangsa bahari yang memiliki wilayah laut yang luas dan dengan ribuan 

pulau besar dan kecil yang tersebar di dalamnya, maka derajat keberhasilan 

bangsa Indonesia juga ditentukan dalam memanfaatkan dan mengelola wilayah 

laut yang luas tersebut. 

Indonesia mengalami degradasi lingkungan laut yang sangat serius, yang 

juga mengancam kelangsungan kehidupan mega biodiversity di Asia-Pasifik. 



 

Dalam 50 tahun terakhir, kerusakan terumbu karang meningkat dari sekitar 10% 

menjadi 50%. Hutan bakau di Indonesia juga berkurang dengan cepat karena 

pembangunan fasilitas pantai dan tambak liar. Tanpa upaya yang cepat dan serius 

maka seluruh terumbu karang Indonesia akan lenyap dalam 20 sampai 40 tahun. 

Dapat dibayangkan apa yang akan terjadi dengan industri perikanan dan kelautan 

serta wisata bahari di Indonesia. Penyebab utama kerusakan karang dan 

lingkungan laut adalah penangkapan ikan yang merusak, pengembangan wilayah 

pantai yang tidak terkendali dan sedimentasi serta polusi. 

 Mengalir dari uraian di atas, tampak jelas bahwa Indonesia membutuhkan 

segera adanya kebijakan pembangunan maritim nasional yang dimulai dengan 

perumusan persepsi bangsa Indonesia dalam melihat pengaruh laut terhadap 

kehidupan politik. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Bagaimana konsep perencanaan dan perancangan Indonesian Maritime 

Museum Di Yogyakarta ini sebagai salah satu upaya untuk menginformasikan dan 

mempublikasikan sejarah dan budaya dunia pelayaran nasional secara eksklusif 

dan menyeluruh dan tentunya juga menjadi ikon atas kebesaran kejayaan dunia 

pelayaran Indonesia dengan pendekatan pada teori-teori proporsi pada arsitektur. 

1.3.  Tujuan dan Sasaran 

 Merancang sebuah wadah yang mampu mengakomodir segala macam 

keinginan masyarakat akan kebutuhan informasi mengenai sejarah dan budaya 

dunia pelayaran nasional secara eksklusif dan menyeluruh dan tentunya juga 

menjadi ikon atas kebesaran kejayaan dunia pelayaran Indonesia. 

 

2.  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Tinjauan Museum 

2.1.1. Pengertian Museum 

Pengertian yang telah dirumuskan oleh ICOM (International Council of 

Museums, 1974), bahwa museum adalah: 



 

“Sebuah lembaga yang bersifat tetap dalam memberikan pelayanan terhadap 

masyarakat dan perkembangannya, tidak mencari keuntungan, terbuka untuk 

umum, yang memperoleh, merawat, menghubungkan, dan memamerkan untuk 

tujuan-tujuan studi, pendidikan, kesenangan, benda-benda pembuktian 

manusia dan lingkungannya”. 

2.1.2. Jenis-jenis Museum 

Jenis museum dapat dibedakan menjadi beberapa hal, yaitu: 

1. Koleksi Museum 

2. Kedudukan Museum 

3. Penyelenggaraan Museum 

4. Kriteria Museum 

2.1.3. Persyaratan Perancangan Museum 

Persyaratan Perancangan Museum antara lain: 

1. Sirkulasi 

2. Pencahayaan 

3. Penghawaan 

4. Jarak dan Batas Pandang 

5. Teknik Penyajian Obyek Koleksi 

2.2.  Geometri 

2.2.1. Geometri secara makro 

 Geometri merupakan suatu dasar pemikiran akan bentuk, mulai dari 

bentuk yang ada pada alam hingga bentuk yang merupakan suatu arsitektur. 

Geometri merupakan suatu dasar pemikiran akan bentuk, mulai dari bentuk yang 

ada pada alam hingga bentuk yang merupakan suatu arsitektur. 

2.2.2. Geometri dan arsitektur 

 Satu elemen yang dapat menjadikan suatu karya arsitektur memiliki nilai 

estetis. Tapi tentunya untuk menimbulkan nilai estetis ini, maka karya arsitektur 

tersebut kemudian dibatasi dengan aturan-aturan geometri yang ada. Dengan 

adanya aturan ini, bentuk yang dihasilkan menjadi terikat. Salah satu contoh lain 

aturan geometri adalah golden section. 



 

2.2.3. Geometri adalah Ekspresi Diri 

Geometri menjadi salah satu ilmu matematika yang diterapkan dalam 

dunia arsitektur; juga merupakan salah satu cabang ilmu yang berkaitan dengan 

bentuk, komposisi, dan proporsi. Geometri yang diterapkan dalam ilmu arsitektur 

menjadi relevan dengan keberadaan pengertian keindahan berlatar belakang 

kebudayaan, dan geometri yang didefinisikan sebagai kesatuan antara proporsi 

dan komposisi. 

2.3.  Intangible Metaphors 

Metafora yang termasuk dalam kategori ini misalnya suatu konsep, sebuah 

ide, kondisi manusia atau kualitas – kualitas khusus (individual, naturalis, 

komunitas, tradisi, dan budaya). 

2.4. Prinsip desain 

Prinsip Desain terbagi atas 7 yaitu: 

a. Keseimbangan 

b. Irama 

c. Tekanan / point of interest 

d. Skala 

e. Proporsi 

f. Urut-urutan 

g. Unity / kesatuan 

2.5. Sistem proporsi 

Proporsi lebih pada hubungan yang sebenarnya atau harmonisasi dari satu 

bagian dengan bagian yang lain atau menyeluruh. Proporsi merupakan suatu 

persamaan antara dua rasio di mana persamaan satu dengan yang lain saling 

membagi intik menciptakan suatu kesan penataan dan harmonisasi di antara 

unsur-unsur visual. 

Sistem proporsi terbagi atas 7 yaitu: 

a. Golden Ratio 

b. Penataan Klasik 



 

c. Teori-teori Renaissance 

d. Modular 

e. Ken 

f. Antropometri 

g. Skala 

2.6. Sejarah Kapal Layar Pinisi 

Pinisi merupakan kapal layar tradisional Suku Bugis dan Suku Makassar 

di Sulawesi Selatan. Pinisi adalah sebuah kapal layar yang menggunakan jenis 

layar sekunar dengan dua tiang dengan tujuh helai layar yang mempunyai makna 

bahwa nenek moyang bangsa Indonesia mampu mengharungi tujuh samudera 

besar di dunia. Kapal Pinisi umumnya memiliki dua tiang layar utama dan tujuh 

buah layar, yaitu tiga di ujung depan, dua di depan, dan dua di belakang. 

 

3.  TINJAUAN LOKASI 

3.1.  Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Daerah Istimewa Yogyakarta atau biasa disingkat dengan DIY adalah 

salah satu daerah otonom setingkat propinsi yang ada di Indonesia. Propinsi ini 

beribukota di Yogyakarta. Dari nama daerah ini yaitu Daerah Istimewa 

Yogyakarta sekaligus statusnya sebagai Daerah Istimewa. Status sebagai Daerah 

Istimewa berkenaan dengan runutan sejarah berdirinya propinsi ini, baik sebelum 

maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. 

3.2. Tinjauan Lokasi Kabupaten Gunungkidul 

Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu kabupaten yang ada di Propinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Ibukotanya Wonosari. Luas wilayah 

Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 km2 atau sekitar 46,63 % dari luas wilayah 

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Wonosari terletak di sebelah 

tenggara kota Yogyakarta (Ibukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), 

dengan jarak ± 39 km. 

 

 



 

4.  ANALISA KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

4.1.  Analisa Site 

 Dalam pemilihan lokasi untuk penempatan Indonesian Maritime Museum di 

Yogyakarta diperlukan adanya pertimbangan-pertimbangan mengenai faktor-

faktor pendukung yang harus disesuaikan dengan kaidah arsitektural serta 

memperhatikan aspek-aspek lainya. Pertimbangan ini diharapkan dapat tercapai 

pemilihan lokasi Indonesian Maritime Museum di Yogyakarta yang tepat 

sekaligus juga menjadi ikon atas kebesaran kejayaan dunia pelayaran Indonesia 

4.2.  Analisa Kebutuhan Ruang 

 Analisa Kebutuhan Ruang yang direncanakan berdasarkan pada: 

1. Jenis Kegiatan 

2. Pelaku Kegiatan 

3. Kelompok Kegiatan 

4. Pola Hubungan Ruang 

5. Kapasitas Pemakai 

6. Standar Besaran Ruang 

4.3. Analisa dan Konsep Perancangan 

4.3.1. Analisa dan Konsep Sirkulasi 

Dasar pertimbangan analisa dan konsep sirkulasi, antara lain: 

a. Kemudahan pencapaian menuju dan dari lokasi site. 

b. Potensi dan kondisi site. 

c. Kemudahan, kelancaran, keamanan, dan kenyaman sirkulasi. 

d. Pencapaian tersamar bagi pengunjung. 

4.3.2. Analisa dan Konsep Kebisingan 

Dasar pertimbangan analisa dan konsep kebisingan, antara lain: 

a. Arah datang sumber bising. 

b. Kegiatan yang membutuhkan tingkat kenyamanan tinggi. 

4.3.3. Analisa dan Konsep Iklim 

Dasar pertimbangan analisa dan konsep iklim, antara lain: 

a. Lokasi Site yang berada di daerah beriklim tropis lembab 

b. Pergerakan Sinar Matahari 



 

c. Orientasi massa bangunan. 

d. Pergerakan angin yang berpengaruh. 

e. Kolam sebagai reflektor cahaya. 

4.3.4. Analisa dan Konsep Orientasi 

Dasar pertimbangan analisa dan konsep orientasi, antara lain: 

a. Kondisi view lingkungan sekitar. 

b. Potensi dan kondisi site. 

c. Orientasi massa bangunan. 

d. View dari dalam bangunan ke site sekitar (Pantai Sadeng) 

4.3.5. Analisa dan Konsep Penzoningan 

Dasar pertimbangan analisa dan konsep penzoningan, antara lain: 

a. Karakteristik tiap kelompok kegiatan 

b. Pembagian berdasarkan pelaku kegiatan. 

c. Pengaruh tingkat kebisingan dan polusi. 

d. Arah view, orientasi, dan pencapaian. 

e. Kesesuaian dengan karakter dan tujuan kegiatan. 

4.3.6. Analisa dan Konsep Landscape 

Dasar pertimbangan analisa dan konsep landscape, antara lain: 

a. Potensi site berdasarkan konsep zonifikasi, pencapaian dan orientasi. 

b. Keindahan dan kenyamanan. 

c. Kesatuan elemen-elemen landscape. 

4.3.7. Analisa Pendekatan Teori-teori Proporsi 

Dasar pertimbangan analisa pendekatan teori-teori proporsi, antara lain: 

a. Penerapan golden ratio untuk menentukan sumbu /axis. 

b. Mencari pertemuan-pertemuan sumbu /axis. 

c. Penentuan titik pusat atau garis pembatas. 

d. Menentukan letak objek. 

4.3.8. Analisa Pendekatan Pola Tata Massa 

Dasar pertimbangan analisa pendekatan pola tata massa, antara lain: 

a. Faktor keamanan, kenyamanan, efektivitas dan efisiensi dalam sirkulasi 

tapak sehingga tidak terjadi croosing antar pengguna. 



 

b. Sirkulasi yang jelas antara kendaraan maupun pejalan kaki. 

c. Eksplorasi view maksimal bagi pengunjung terhadap site dan bangunan. 

d. Penerapan sistem proporsi (Golden ratio dan modular) untuk menentukan 

tata letak massa bangunan satu dengan lain. 

e. Penerapan sistem proporsi (Golden ratio dan modular) untuk menentukan 

geometri fasad bangunan. 

4.3.9. Analisa Pendekatan Tampilan Bangunan 

Dasar pertimbangan analisa tampilan bangunan, antara lain: 

a. Penerapan system proporsi dan prinsip-prinsip desain. 

b. Konsep monumental 

c. Estetika bentuk 

4.3.10. Analisa dan Konsep Sistem Struktur 

Dasar pertimbangan analisa dan konsep sistem struktur, antara lain: 

a. Aspek bentuk, sebuah bangunan yang memiliki bentuk yang 

disesuaikan dengan sifat kegiatan dan kegunaannya. 

b. Aspek keteknikan, sebuah bangunan gedung yang dibuat dengan 

menggunakan teknologi canggih. 

 

5.  SIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Simpulan 

Perancangan Indonesian Maritime Museum Di Yogyakarta ini sebagai 

salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut di atas adalah dengan 

menginformasikan dan mempublikasikan sejarah dan budaya dunia pelayaran 

nasional secara eksklusif dan menyeluruh dan tentunya juga menjadi ikon atas 

kebesaran kejayaan dunia pelayaran Indonesia. 

5.2.  Saran 

Dalam perencanaan sebuah bangunan hendaknya memperhatikan teori-

teori proporsi yang digunakan sehingga pengertian arsitektur adalah sebagai suatu 

seni. Suatu seni tentunya ditujukan untuk dapat menghasilkan suatu yang 

memiliki nilai keindahan. 
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