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BAB V 

LANDASAN TEORI 

A. Elaborasi Teoritik 

Perancangan yang ditekankan pada projek Museum Sejarah Semarang di Kota Lama 

ini diambil dari sebuah respon permasalahan. Permasalahan yang meliputi bagaimana 

merancang sebuah museum dengan merevitalisasi bangunan cagar budaya dan 

bagaimana membuat desain museum yang inovatif dan menarik bagi pengunjung 

yang berwisata ke museum. 

1. Konservasi 

Menurut Orbasli dalam Syaifuddin (2018) konservasi merupakan suatu proses 

memahami, menjaga, yang juga mementingkan pemeliharaan, perbaikan, 

pengembalian, dan adaptasi terhadap aset sejarah untuk memelihara 

kepentingan kebudayaan. Konservasi merupakan salah satu proses 

pengelolaan yang berkelanjutan terhadap perubahan, yang dalam prosesnya 

memperhatikan beberapa pendekatan nilai yaitu nilai umur dan kelangkaan, 

nilai arsitektur, nilai artistik, nilai kebudayaan, nilai asosiatif, nilai ekonomi, nilai 

pendidikan, nilai emosi, nilai sejarah, nilai landscape, kekhasan daerah, nilai 

politik, nilai  masyarakat, nilai agama, nilai sosial, nilai simbolik, nilai teknik, nilai 

sains, penelitian dan pengetahuan, dan tampilan suatu kota (Aylin Orbasli 

dalam Syaifuddin, 2018). 

 

Tabel 5.  1 Istilah dan Pengertian 
Sumber : Harastoeti. 2011. 100 Bangunan Cagar Budaya di Bandung 

Konservasi Sebuah proses yang bertujuan memperpanjang umur warisan 

budaya bersejarah, dengan cara memelihara dan melindungi 

keotentikan dan maknanya dari gangguan kerusakan, agar 

dapat dipergunakan pada saat sekarang maupun masa yang 

akan dating baik dengan menghidupkan kembali fungsi lama 

atau dengan memperkenalkan fungsi baru yang dibutuhkan. 

Preservasi 
(Murtagh,1988) 

Sebuah tindakan atau proses yang bertujuan 

mempertahankan bentuk asli, integritas, dan material dari 

suatu bangunan atau struktur mencakup juga bentuk-bentuk 

asli dan tanaman-tanaman yang ada di dalam tapaknya. 

Termasuk dalam kegiatan ini adalah pekerjaan stabilisasi, jika 
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diperlukan , tanpa melupakan pemeliharaan yang terus 

menerus pada material bangunan. 

Restorasi 
(Murtagh,1988) 

Sebuah tindakan atau proses yang bertujuan mengembalikan 

bentuk serta detail-detail sebuah property dan settingnya 

secara akurat seperti tampak pada periode tertentu, dengan 

cara menghilangkan bagian-bagian tambahan yang dilakukan 

kemudian, ataupun dengan melengkapi kembali bagian 

bagiannya yang hilang. 

Rekonstruksi 
(Murtagh,1988) 

Sebuah tindakan atau proses membangun kembali sebuah 

bangunan atau struktur atau objek atau bagian-bagiannya 

yang telah hilang atau rusak seperti tampak pada periode 

tertentu. 

Adaptive – Use 
(Murtagh,1988) 

Sebuah proses pengubahan sebuah bangunan untuk 

kegunaan berbeda dari tujuan kegunaan ketika bangunan 

tersebut didirikan. 

Rehabilitasi 
(Murtagh,1988) 

Tindakan atau proses pengembalian sebuah objek pada 

konsisi yang dapat dipergunakan kembali melalui perbaikan 

atau perubahan yang memungkinkan penggunaan sementara 

yang efisien , sementara wujud - wujud yang bernilai sejarah, 

arsitektur dan budaya tetap dipertahankan. 

Renovasi 
(Murtagh,1988) 

Moderanisasi bangunan bersejarah yang masih dipertanyakan 

dengan terjadinya perbaikan yang tidak tepat yang 

menghilangkan wujud dan detail penting. 

Revitalisasi Sebuah proses untuk meningkatkan kegiatan sosial dan 

ekonomi bangunan/lingkungan bersejarah, yang sudah 

kehilangan vitalitas aslinya. 

Fasadisasi 
(Murtagh,1988) 

Mempertahankan hanya bagian fasaf bangunan bersejarah 

sepanjang proses perubahan, dimana sisa dari wujud struktur 

tersebut hampir seluruhnya diubah atau dihancurkan. 

Heritage 
(Murtagh,1988) 

Sesuatu yang dilestarikan oleh generasi terdahulu(tangible 

dan intangible) dan diserahkan kepada generasi yang ada 

sekarang untuk diteruskan ke generasi yang akan datang. 

Cultural 
Heritage 

(De Silva, 
ICOMOS 
1996:61) 

Heritage yang diasosiasikan dengan manusia dan kegiatannya 

(tangible  dan intangible). 

Bangunan 
Bersejarah 

Bangunan beserta tapaknya yang telah memenuhi kriteria 

yang ditentukan oleh UURI 92 tentang benda cagar budaya. 
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Selain prinsip umum, terdapat peran lain yang mendasari dalam tahap 

konservasi. Menurut Syaifuddin (2018) pendekatan terhadap nilai yang 

didapatkan mendukung suatu kegiatan konservasi juga harus didasari oleh 

unsur keutuhan dan keaslian. 

1. Keutuhan (Integrity) 

Konservasi harus dilakukan dengan keutuhan untuk mengembalikan 

bangunan, dengan menggunakan material yang sesuai untuk tujuan dan 

“cara yang tepat”. Mengembalikan bangunan dapat melalui restorasi 

atau rekonstruksi yang dapat mencirikan keadaan dimasa lalu, untuk 

tujuan penyajian keaslian dari bangunan. Keutuhan disini mencakup: 

a) Keutuhan Fisik bangunan (material bangunan dan hubungan antar 

unsur lainnya) 

b) Keutuhan struktur yang digunakan 

c) Keutuhan desain 

d) Keutuhan estetika yang digunakan 

e) Keutuhan bangunan (layout dan fungsi) 

f) Integritas dari tim professional konservasi. 

2. Penerapan tindakan konservasi pada fisik dan fungsi bangunan 

Dalam berkembangnya kebutuhan, sering terdapat penyesuaian fungsi 

pada bangunan lama agar bisa dimanfaatkan kembali pada masa kini 

maupun pada masa yang akan datang (Syaifuddin,2018). Sehingga 

dalam mengatasi permasalahan tersebut, alternatif penyesuaiannya 

menggunakan konsep adaptive-use, yang dapat dilihat dari 2 sisi, yakni:  

a. Bangunan yang dipreservasi pada umumnya bentuk asli harus 

dipertahankan, tidak boleh diubah, sehingga penyeleksian dalam 

memilih fungsi baru pada bangunan. 

b. Bangunan yang dikonservasi lebih bebas dalam menampung, 

berbagai fungsi baru, karena masih dimungkinkan mengubah 

bangunan, jika memang diperlukan, sampai batas-batas tertentu, 

sejauh tidak menyalahi konsep konservasi. 

 

3. Penerapan pada Bangunan 

Menurut Syaifuddin (2018) dalam pengerjaan suatu proyek konservasi 

tentu akan menemukan beberapa keputusan yang harus dibuat agar 

proses dapat berlangsung. Oleh karena itu terdapat prinsip-prinsip dasar 

konservasi yang telah dibagi menjadi 3 bagian yaitu pemahaman, 

pelaksanaan, dan evaluasi. 



92 
 

 

 

Tabel 5.  2 Prinsip Dasar dari Konservasi 
Sumber : Aylin Orbasli.  2008. Architectural Conservation 

Pemahaman 

Berdasarkan bukti dan keterangan yang telah ada (kondisi fisik) 

Pemahaman sejarah bangunan 

Lokasi bangunan dan lingkungan sekitarnya 

Pelaksanaan 

Penggunaan fungsi yang sesuai 

Perbaikan material 

Tradisi dan Teknologi 

Kesinambungan 

Bukti historikal 

Evaluasi 

Tindakan pendekatan baru pada permasalahan yang baru 

Sustainability 

Interpretasi 

 

2. Penataan Elemen Arsitektur Fasad 

Penerapan elemen arsitektur yang diterapkan pada projek Museum Sejarah 

Semarang di Kota Lama diharapkan dapat memberikan fasad arsitektur yang 

representatif dan sesuai dengan fungsi bangunan itu sendiri. Elemen arsitektur 

fasad yang direncanakan adalah elemen : 

Artikulasi Fasad sebagai Point of Interest 

Untuk menciptakan kesan dan pesan tertentu serta dapat menambah nilai 

estetis pada suatu fasade bangunan perlu menambahkan sebuah artikulasi 

yang berguna untuk membuat fasade bangunan terlihat lebih menarik.artikulasi 

di buat dengan cara memberikan perbedaan dalam komposisi fasade baik dari 

segi bentuk maupun dengan perbedaan material. Artikulasi fasad dapat 

ditonjolkan baik secara horizontal maupun vertikal dari sisi bentuk, warna, dan 

ukuran dengan memberikan elemen fasade pada suatu bangunan. 

3. Bentuk Visual Bangunan Dalam Ekspresi Arsitektur 

Menentukan bentuk style atau gaya bangunan dan ekspresi arsitektur pada 

perancangan Museum Sejarah yang sesuai sehingga memberikan ungkapan 

dari sebuah bangunan itu sendiri khususnya dalam  fungsi menginformasikan 

sejarah dan identitas kota Semarang.  

 

 

4. Tinjauan Sirkulasi dan Display 
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Menentukan alur sirkulasi dan area display pada bangunan yang 

direncanakan sehingga dapat menciptakan suasana alur yang menarik dan 

mendukung dalam kegiatan edukasi yang nyaman, aman, informatif dan 

menyenangkan.  

Pentingnya sirkulasi dalam fungsi museum, terdapat dalam buku Metric 

Handbook Planning and Design Data berbagai jenis sirkulasi yang sering 

digunakan menjadi alur cerita tersendiri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pola ruang menentukan alur sirkulasi pada perancangan Museum Sejarah 

Semarang di Kota Lama, bentuk pola yang akan digunakan adalah pola linier 

yang dapat mendukung pada kegiatan edukasi, penerapan pola ini ditujukan 

untuk menggambarkan seperti alur cerita dari awal mula sampai waktu tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari alur yang dipilih untuk ruang display diatas kemudian dikembangkan 

menjadi alur yang disarankan (Suggested). Keberhasilan pendekatan ini 

bergantung pada kemampuan elemen ruang dalam mengarahkan pengunjung 

Gambar 5.  1 Contoh Alur Museum 
Sumber : Metric Handbook Planning dan Design Data, David Atler, 1969 

 

Gambar 5.  2 Pola Linear 
Sumber : arsitektur bentuk, ruang, dan tatanan, Francis. D.K. Ching, hal 265 
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untuk melalui jalur yang sudah disiapkan karena pengunjung masih diberi 

kesempatan untuk memilih jalur sesuai keinginannya. (David Dean, 1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 5.  3 Alur Sirkulasi Yang Disarankan 
Sumber :The Handbook for Museums, David Dean, 1994 


