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BAB VI. PENDEKATAN PERACANGAN 

 

6.1. Pendekatan Permasalahan Desain  

A. Pendekatan Arsitektur Simbolik  

Pemikiran dari Capon yang “mengusulkan kategori primer arsitektur 

yaitu fungsi, bentuk dan makna serta kategori sekuder yaitu konteks, 

pengandaian dan kehendak, sehingga seolah-olah komponen estetika 

telah melebur pada unsur-unsur primer, sehingga bentuk fungsi dan 

makana saling berkaitan”  

Pola piker Capon dan Purnama Salora yang mendasari dalam 

merancang sebuah bangunan kompleks krematorium sebagai pusat 

pelayanan kematian yang identic dengan makna perjalanan terakhir. 

Bentuk- bentuk simbolik akan dipakai baik di luar ruangan sebagai 

bentuk bangunan maupun di dalam ruangan untuk memberikan sebuah 

makna bangunan.  

Pada bagian luar bangunan bentuk-bentuk atap bangunan, 

peneduh, cladding bangunan dibuat miring ke atas yang berguna 

sebagai peneduh dan juga memberikan makna kembali ke alam surga. 

Penggunaan warna –wana putih dan material alam, selain berfungsi 

untuk mendinginkan bangunan juga memmili makna kembali ke alam 

dan kembali menjadi bersih. 

Ketinggian atap dari palfond dalam ruang persmayaman dapat 

dipermainkan selain untuk kenyamanan thermal sebagai tempat 

berkumpunya suhu panas juga dapat memberikan kesan megah untuk 

penghormatan terakhir. Pada ruang kolombarium dapat di beri skylight 

selain untuk pencahayaan juga untuk memberikan kesan ketenangan 

dan damai pada ruangan.  



78 
 

Penggunaan pendekatan ini merupakan usaha untuk 

menghilangkan kesan yang suram yang selama ini melakat pda 

bangunan krematorium dan digantikan dengan makna yang positif yang 

disampaikan dari bentuk dan keruangan pada bangunan kompleks 

krematorium. 

 

B. Pendektan Modernity in Architecture  

Modernity in Arsitektur merupakan hal yang penting dalam design 

kompleks krematorium. Bangunan ini merupakan hal yang baru di Kota 

Semarang, sehingga design krematorium dapat dikemas ke dalam 

sesuatu yang baru yang belum pernah ada, hal ini berangkat dari 

pengertian Modernity “what gives the present the specific quality that 

makes it different from the past and points the way toward the future .” 

Sesuai dengan pernyataan Modernity di sini berperan untuk mengemas 

arsitektur simbolik ke dalam design yang modern, sehingga diharapkan 

juga dipandang kekinian oleh pengguna serta menghilangkan kesan 

suram dengan kesan modern. 

 

C. Pendekatan Arsitektur kontemporer 

Pedekatan Arsitektur kontemporer juga merupakan upaya untuk 

memunculkan kesan kekinian dari bangunan kompleks krematorium. 

Pendekatan ini digunakan dengan cara menerapkan 7 indikator 

arsitektur kontemporer menurut Ogin Schimbeck yaitu : 

 Gubahan yang ekspresif dan dinamis  

 Konsep ruang terkesan terbuka 

 Hamoninsasi ruangan yang menyatu dengan ruang luar 



79 
 

 Memiliki fasad yang transparan  

 Kenyamanan Hakiki 

 Eksplorasi elemen lansekap area yang berstruktur  

 Penggunaan material dan teknologi terbaru 

Gubahan masa yang ekpresif lebih mengarah pada bentuk massa 

bangunan yang plastis yang akan disesuaikan dengan keadaan tapak 

yang berbentuk segitiga dan berkontur, dinamis juga dikaitkan dalam 

penggunaan ruang yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

pengunjung. Konsep ruang terbuka dan harmonisasi ruangan yang 

menayatu dengan ruang luar lebih ditekankan pada bangunan 

kolombarium yang fungsinya sebagai tempat penitipan abu sehingga 

area ruang kolombarium lebih menyatu dengan alam dan tenang dan 

nuansa keterbukaan tercipta. 

Fasad yang transparan dan penggunaan material dan teknologi 

terbaru akan menjadi material utama pada fasad bangunan. Hal ini juga 

merupakan upaya untuk menghilangkan kesan suram dan 

memunculkan kesan kekinian pada bangunan krematorium  

Kenyamanan hakiki menjadi hal yang penting pada lahan yang 

berkontur, aksesibilitas pencapaian terutama difabel dan sirkulasi 

jenzah sangat penting. Hal ini akan dicapai dengan menyediakan akses 

ramp sebagai akses utama dan menjadi penghubung antar bangunan. 

Eksplorasi lansekap area berstruktur akan dicapai dengan menciptakan 

area terbuka dan doa pada kompleks krematorium ini. 
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D. Pedekatan Sistem Linear  

Penataan ruang sistem linear menjadi jembatan anatara penataan 

ruang - ruang pada kompleks krematorium dengan pendekatan 

kontemporer. Penataan gubahan masa yang dinamis pada arsitektur 

kontemporer dapat ditempuh dengan menerapkan sistem penataan 

ruang linear. Sistem linear ini juga dianggap efektif untuk bangunan 

yang memiliki fungsi berulang seperti persemyaman, kremarotium dan 

kolombarium. Sistem linear ini juga penting untuk penataan ruang pada 

bangunan tinggi dengan koridor sebagai akses utama. 

 

6.2. Pendekatan Permasalahan Dominan 

A. Pedekatan Sistem bagunan tinggi  

Perencanaan sistem bangunan tinggi pada sebuah bangunan 

kompleks krematorium menjadi penting karena kompleks bangunan ini 

direncanakan akan memiliki 3 lantai dan digunakan sebagai ruang 

publik. Pendekatan sistem bangunan ini direncanakan mulai dari 

persiapan kebutuhan parkir, transportasi lif, dan utilitas dapat dilihat 

pada lampiran. Pendekatan ini bertujuan untuk kenyamanan pengguna 

dan kelancaran pengelolaan kompleks krematorium 

 

B. Pendekatan Green Building  

Pendekatan Green Building dalam bangunan kompleks krematorium 

ini sangat penting karena sebagai bangunan dengan fungsi baru di 

kota Semarang dan dapat menjadi pencetus dari bangunan Green 

Building di kota Semarang. Selain itu kompleks krematorium ini 

memiliki dampak lingkungan yang menghasilkan polusi gas hasil 

kremsi dan limbah cair, sehingg pendekatan Green Building ini menjadi 
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penting dalam design kompleks krematorium. Dalam pendekatan 

perancangan akan menerapakn 6 aspek dari persyaratan 

GBCI(Indonesia, 2013) yaitu : 

 Tepat Guna Lahan - Appropriate Site Development (ASD) 

 Efisiensi dan Konservasi Energi - Energy Efficiency &       

Conservation (EEC) 

 Konservasi Air - Water Conservation (WAC) 

 Sumber & Siklus Material - Material Resources & Cycle 

(MRC) 

 Kualitas Udara & Kenyamanan Udara Dalam Ruang - Indoor 

Air Health & Comfort (IHC) 

 Manajemen Lingkungan Bangunan - Building & Enviroment 

Management (BEM)30 

Pendekatan akan difokuskan pada Effisiensi dan konservasi energy 

karena kompleks krematorium membutuhkan enery listrik yang besar 

sehingga konservasi energy menjadi hal yang penting. Pendekatan 

Green Building Effesiensi energy pada bangunan krematorium ini 

dicapai dengan menyediakan bidang panen panel surya yang mampu 

memenuhi 100% kebutuhan energy listrik dalam bangunan berikut 

adalah perhitungan pendekatan konservasi energy yang terdapat 

dalam lampiran.  

 Selain itu untuk menciptakan bangunan krematorium yang ramah 

lingkungan juga perlu memeperhatikan buangan limbah yang 

tergolong dalam konservasi air. Limbah dari bangunan kompleks 

krematorium berupa limbah cair yang dihasilkan dari pemandian 

                                                             
30 GBCI Op.Cit. 
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jenazah dan kremasi, sehingga perlu dipertimbangkan untuk diolah 

menggunakan IPAL sebelum dibuang ke saluran kota atau resapan. 

IPAL yang digunakan dapat menggunakan IPAl fabrikasi khusus untuk 

ipal medis. Limbah cair hasil pemandian langsung di proses pada ipal. 

(gambar 6.1).  

 

 

 

Gambar 6.1. IPAL Pabrikasi 

Sumber : https://spesialislimbah.wordpress.com 

Sedangkan buangan air limbah dari mesin kremasi yang 

mengandung fosfat dapat dinetralkan pada bak penampungan yang 

akan diproses koagulasi (diendapakan) (gambar 6.2), air akan disaring 

kembali pada ipal dan dan bru akan di buang ke saluran kota. 

 

 

 

Gambar 6.2. Kolam Koagulasi 

Sumber : https://tentangteknikkimia.wordpress.com 

Perencanaan Green Building juga sudah rencanakan baik dari 

konservasi energi, konservasi air dan material, sudah di nilai 

effisiensinya melalui web edge yang tertera pada lampiran. 

 

https://spesialislimbah.wordpress.com/
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6.3. Kajian Konsep Perencanaan Kemungkinan Penerapan Tema Desain  

Berikut ini adalah kemungkinan penerapan teori arsitektur Simbollis, 

kontemporer pada projek Komplek Krematorium di Pusat Kota Semarang. 

Tabel 6.1.Konsep Perenanaan Kemungkinan Penerapan Design 

Sumber : google.com 

Prinsip Arisitektur  Strategi Pencapaian  

Simbolik :  

Bangunan berbentuk yang 
memiliki sebuah makna 

Bentuk fasad dan massa 
bangunan menunjukan sebuah 
symbol yang menunjukan bahwa 
bangunan tersebut berkaitan 
dengan kembali ke surga.  

Tananan masa yang memmiliki 
makna  

Menata masa yang disesuaikan 
dengan hirarki dari fungsi 
bangunan 

Kontemporer 

Sadar akan perkembangan 
teknologi baik yang berkaitan 
dengan arsitektur maupun fungsi 
bangunan  

Menerapkan system teknologi 
terbaru baik dari material, dan 
teknologi kremasi dan pelayanan 
kematian terbaru untuk mencpai 
efektivitas  

Memiliki bentuk tampilan 
bangunan yang plastis  

Penataan ruang yang dinamis dan 
creative dalam  merespon kondisi 
alam dan lingkungan sekitar  

Memiliki visual bangunan yang 
menanggapi era depan 

Ekspresi wujud bangunan 
cenderung mengikuti tren dari 
masyarakat urban yang 
cenderung kearah modern dan 
minimalis 

Green Bullding 

Ramah lingkungan  Bangunan harus dapat merespon 
lingkungan dan secara mandiri 
memenuhi keperluan energy 
bangunan 

 

 


