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BAB VI 

PENDEKATAN PERANCANGAN 

A. Penetapan Pendekatan Perancangan Sebagai Tema 

Tema desain pada projek Museum Sejarah Semarang di Kota Lama ini adalah 

Konservasi dan Arsitektur Metafora. Pemilihan tema desain tersebut karena salah 

satu tujuan utama perancangan museum ini adalah merevitalisasi bangunan cagar 

budaya untuk digunakan kembali sekaligus mendukung program pemerintah kota 

Semarang saat ini yang sedang merenovasi Kawasan Kota Lama. Sedangkan 

Arsitektur Metafora digunakan untuk gedung baru yang akan dibangun 

berdampingan dengan gedung Schouwburg. 

1. Pendekatan Konservasi 

Pendekatan konservasi yang akan dilakukan pada gedung Schouwburg untuk 

digunakan kembali menjadi Museum Sejarah adalah dengan pendekatan : 

a) Preservasi menurut Murtagh, 1988 dalam Harastoeti (2011) 

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 

diperlukan , tanpa melupakan pemeliharaan yang terus menerus pada 

material bangunan. 

b) Rekonstruksi menurut Murtagh, 1988 dalam Harastoeti (2011) 

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. 

c) Revitalisasi 

Sebuah proses untuk meningkatkan kegiatan sosial dan ekonomi 

bangunan/lingkungan bersejarah, yang sudah kehilangan vitalitas aslinya. 

d) Adaptive – Use menurut Murtagh, 1988 dalam Harastoeti (2011) 

Sebuah proses pengubahan sebuah bangunan untuk kegunaan berbeda 

dari tujuan kegunaan ketika bangunan tersebut didirikan. 

 

2. Arsitektur Metafora 

Tema desain untuk bangunan baru pada projek Museum Sejarah Semarang di 

Kota Lama ini adalah arsitektur metafora. Latar belakang dari pemilihan 
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penekanan tema desain tersebut didasari dengan kerangka pikir sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadi alasan pemilihan pendekatan arsitektur metafora adalah untuk menjadikan 

gedung baru untuk Museum Sejarah Semarang di Kota Lama sebagai 

bangunan yang merepresentasikan identitas kota Semarang dari asal mula 

ditemukan nama kota Semarang. Pendekatan rancangan dengan sudut 

pandang metafora merupakan gaya bahasa dalam aksitektur untuk 

membandingkan kesamaan suatu objek dengan objek lain, karena arsitektur 

juga merupakan sebuah bahasa. Bahasa ini digunakan oleh perancang untuk 

menyampaikan maksud perancangnya kepada pengguna maupun orang lain. 

Pendekatan metafora dalam arsitektur merupakan hasil objek yang ditangkap 

dari sebuah objek lainnya, mengambil dari sebagian bentuk objek lalu 

ditransformasikan ke dalam sebuah bangunan sehingga adanya kemiripan. 

Selain itu metafora dalam arsitektur juga digunakan manusia sebagai ekspresi 

ungkapan atau menjelaskan sesuatu kepada pengamat. 

Penerapan arsitektur metafora sendiri memiliki kegunaan – kegunaan yaitu : 

a) Mempengaruhi pengertian orang terhadap suatu objek yang kemudian 

dianggap belum atau suatu hal yang tidak dapat dimengerti. 

b) Dapat menimbulkan interpretasi-interpretasi yang lain dari orang yang 

mengamatinya. 

c) Menyebabkan pengamat memandang suatu objek dari karya 

arsitektural dari sudut pandang yang lain. 

Cikal bakal nama 

Semarang 

Buah Asam 

Jawa 

Identitas Kota 

Penggambaran 

pada fasad 

Arsitektur 

Metafora 
Imajinatif 

Bagan 6.  1 Kerangka Pikir Penekanan Tema dan Konsep Desain 
Sumber : Analisis Pribadi 
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d) Dapat menghasilkan karya arsitektur yang ekspresif 

Adapun kategori – kategori pada arsitektur metafora seperti yang di 

klasifikasikan oleh Anthony C. Antoniades dalam bukunya yang berjudul Poetic 

of Architecture (1992) adalah sebagai berikut : 

1) Intangible Methapors (metafora tidak nyata) 

Metafora yang diangkat dari sesuatu pemikiran manusia, konsep, 

sebuah ide, tradisi, dan kebudayaan. 

2) Tangible Metaphors (Metafora Nyata) 

Metafora yang mengambil dari bentuk visual atau material yang ada, 

atau karakter tertentu. 

3) Combined Metaphors (Metafora Campuran) 

Metafora yang menggabungkan dari metafora tidak nyata dan nyata 

tetapi dengan melihat dari bentuk visual dimana visual itu dijadikan 

acuan kreatifitasnya. 

 

B. Penerapan Pendekatan Pada Desain 

1. Penerapan Teknik Konservasi pada Desain 

Penerapan tindakan Konservasi pada gedung Schouwburg yang akan 

direvitalisasi adalah Preservasi. Tindakan preservasi ini memiliki beberapa 

kelompok kegiatan yaitu rekonstruksi, restorasi, dan replikasi. 

 

Tabel 6.  1 Kaitan Antara Kegiatan Konservasi dengan Perubahan Fisik dan Fungsi 
Sumber : Harastoeti. 2011. 100 Bangunan Cagar Budaya di Bandung 

KEGIATAN 

FISIK FUNGSI 

Tidak 
Berubah 

Berubah Tidak 
Berubah 

Berubah 

 Penambahan 
& Penyisipan 

elemen 
bangunan 

baru 

Pembongkaran 
sebagian & 
penggantian 
elemen baru 

Menerus & 
berkembang 
(extended-

use) 

Adaptasi 
terhadap 

kebutuhan 
baru 

(adaptive-
use) 

KONSERVASI X X X X X 

Renovasi O X X X X 

Rehabilitasi O X X X X 

Fasadisasi O X X X X 

PRESERVASI X O O X X 

Rekonstruksi X O O X X 

Restorasi X O X X X 

Replikasi X O O X X 

REVITALISASI O X X X X 

 
X = Terjadi  O = Tidak Terjadi 
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Dari tabel diatas dapat dilihat dari jenis - jenis penerapan tindakan konservasi, 

kelompok kegiatan dari preservasi (rekonstruksi, restorasi, dan replikasi) 

memungkinkan tidak adanya perubahan fisik bangunan, begitu juga dengan 

fungsinya diperbolehkan menerus atau berubah. Kelompok kegiatan 

preservasi ini sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2003 tentang  

RTBL Kota Lama tentang konservasi bangunan pada Bab 7 yaitu : 

a. Menurut Pasal 41 

Tata letak bangunan harus dipertahankan sesuai dengan kondisi aslinya 

b. Menurut Pasal 42 

Dinding muka dan atau fasade bangunan kuno harus dipertahankan sesuai 

kondisi aslinya 

c. Menurut Pasal 43 

1) Elemen dan ornamen asli bangunan harus dipertahankan 

2) Elemen dan ornamen tambahan yang tidak memperhatikan makna 

bangunan bersejarah harus dilepas / dihilangkan. 

 

2. Penerapan Arsitektur Metafora pada Desain 

Konsep arsitektur metafora yang akan digunakan menggunakan kategori 

Tangible Metaphors atau Metafora nyata dengan menggunakan prinsip adopsi 

(borrowing). Penggunaan kategori metafora ini diambil dari sejarah penamaan 

kota Semarang oleh Syeh Wali Lanang yaitu dari pohon asam yang warna nya 

hitam seperti arang. 

 

Gambar 6.  1 Perwujudan Bentuk Buah Asam Jawa 
Sumber : https://steemkr.com/indonesia/@suheri91/pohon-dan-buah-asam-jawa-atau-

tamarindus-indica-c291d4e43c385 

 

 Perwujudan ini lah yang nantinya akan diaplikasikan kepada desain bangunan 

museum kedua. Dengan menggunakan strategi adopsi (borrowing) pada 

konsep desain dapat membuat Museum Sejarah Semarang ini menarik untuk 

pengunjung yang datang. Dengan bentuk yang diterapkan pada bangunan 

https://steemkr.com/indonesia/@suheri91/pohon-dan-buah-asam-jawa-atau-tamarindus-indica-c291d4e43c385
https://steemkr.com/indonesia/@suheri91/pohon-dan-buah-asam-jawa-atau-tamarindus-indica-c291d4e43c385
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museum, maka bangunan museum ini dapat menjadi daya tarik tersendiri 

dengan bentuknya yang imajinatif. Berikut ini adalah contoh – contoh bangunan 

yang menerapkan arsitektur metafora: 

a. Lotus Temple, India 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsep Arsitektur Metafora dalam bangunan ini terdapat pada peniruan bentu 

bunga teratai (lotus). Mirip seperti bunga dalam proses menuju mekar sehingga 

tergolong metafora bentuk (fisik). 

 

b. TWA Flight Center, Amerika Serikat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsep Arsitektur Metafora dalam bangunan ini adalah pada peniruan 

bentuk sayap pesawat. Orang-orang mungkin juga menangkap bentuk 

bangunan ini merupakan tiruan bentuk kepala burung. Arsitektur 

Metafora juga sering menimbulkan multi tafsir. 

  

Gambar 6.  2 Lotus Temple 
Sumber : https://4.bp.blogspot.com/s1600/1200px-Lotus_Temple_in_New_Delhi_03-2016.jpg  

Gambar 6.  3 TWA Flight Center 
Sumber : https://1.bp.blogspot.com/s1600/1067px-Jfkairport.jpg  

https://4.bp.blogspot.com/s1600/1200px-Lotus_Temple_in_New_Delhi_03-2016.jpg
https://1.bp.blogspot.com/s1600/1067px-Jfkairport.jpg

