
 
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KEBIJAKAN 

 

2.1 PENGERTIAN JUDUL 

Judul yang dipilih dalam proyek ini adalah “ Perancangan Museum Sejarah di 
Kabupaten Tulungagung “  
Dari judul diatas dapat didefinisikan sebagai berikut : 
 Definisi Perancangan 

Perancangan merupakan lompatan kreatif dari fakta-fakta masa kini menuju 
kemungkinan di masa datang (JK. Page, 1986). 
Perancangan merupakan aktivitas kreatif, melibatkan proses untuk membawa 
kepada sesuatu yang baru dan bermanfaat yang sebelumnya tidak ada (JB. 
Reswick, 1985). 
 

 Definisi Museum 
Museum adalah lembaga, tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan 
danpemanfaatan benda-benda bukti materil hasil budaya manusia serta alam 
danlingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian 
kekayaanbudaya bangsa. 
(Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1995) 
 

 Definisi Sejarah 
Sejarah adalah sebagai pemahaman akan peristiwa di masa lalu yang 
mengandung problematika dinamis. Sejarah menjadi kejadian yang bisa 
dijadikan sebagai sebuah pembelajaran bagi orang-orang yang hidup di zaman 
berikutnya. ( Muhammad Hatta )  
 

 Definisi Museum Sejarah 
Museum Sejarah , yaitu museum yang sasarannya mengungkapkan kejadian 
sejarah dengan urutan-urutan zaman (kurun waktu) tertentu. (International 
Council of Museum ) 
 

 Kabupaten Tulungagung 
Tulungagung merupakan salah satu kabupaten yang terletak Propinsi Jawa 
Timur dengan Luas wilayah Kabupaten Tulungagung secara keseluruhan sebesar 
1.150,41 Km² (115.050 Ha) atau sekitar 2,2% dari seluruh wilayah 
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Propinsi Jawa Timur. Dimana diwilayah ini menjadi tempat pembangunan 
perancangan Museum Sejarah di Tulungagung. 

 
 Pengertian judul “Perancangan Museum Sejarah di Tulungagung “ 

secara garis besar yaitu suatu rancangan yang dibuat dengan cara yang kreatif 
untuk mempertahankan dan memperkenalkan potensi sejarah budaya yang ada, 
agar menjadi suatu yang baru dan bermanfaat sekarang hingga masa yang akan 
datang. 

 

2.1.1 LINGKUP PELAYANAN DAN KAPASITAS 

Lingkup pelayanan yang diberikan pada rancangan ini dapat berupa : 

  Penyediaan tiker masuk yang sesuai. 
  Perangkat Organisasi Museum yang memadai seperti petugas keamanan, tour 

gide, Humas , dan pemasaran, 

Kapasitas pelayanan pada rancangan ini dapat meliputi perawatan koleksi 
sesuai prosedur, mengembangkan potensi yang telah ada, memberikan 
informasi yang sejelas-jelasnya, dan memberi sarana edukasi dan rekreasi yang 
mengesankan bagi para pengunjung. 

 

2.1.2 KUALITAS PELAYANAN 

Dalam rancangan ini, kualitas pelayananharus mampu membuat aktivitas 
yang ada di area ini menjadi aman dan nyaman. Seperti berikut: 
 Menampilkan objek yang tampak nyata dan hidup. 

 Langsung mengena pada sasaran yang dimaksud. 
 Dapat dipahami oleh berbagai kalangan. 

 Dapat dikenang (memorable). 

 Menggunakan teknik penyampaian modern sehingga memudahkan 
pemahaman pengunjung. 

 Menyertakan display yang komprehensif untuk menjelaskan suatu objek. 
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2.2 TINJAUAN FUNGSI 

2.2.1 KLASIFIKASI DAN KARAKTERISTIK JUDUL 

Judul ini sebagai dasar tujuan rancangan ini, yaitu agar kelestarian potensi 
sejarah  tulungagung tetap terjaga  
 

2.2.2 PENGEMBANGAN JUDUL 

a. PERANCANGAN 
Perancangan adalah proses, cara, perbuatan merancang. (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia). Upaya perancangan ini bertujuan terciptanya cara 
pemecahan masalah yang sesuai, dengan pemikiran yang inovatif dan 
kreatif , berikut merupakan beberapa prinsip yang berpengaruh terhadap 
rancangan : 

 PRINSIP KEGUNAAN (UTILITAS) 
Bangunan dapat menampung lebih dari sekedar fungsi (fisik) dengan baik 

 PRINSIP KEKOKOHAN (FIRMITAS) 
Bangunan harus benar secara teknis struktur, konstruksi, teknologi, bahan, 
dan manajemen pembangunan 

 PRINSIP KEINDAHAN (VENUSTAS) 
Bangunan dirancang menggunakan estetika, suasana, karakter, kepantasan 
visual, komunikasi 
( virtusius )  

 
b. SEJARAH MUSEUM 

Museum/mu·se·um/ /muséum/ n gedung yang digunakan sebagai 
tempat untuk pameran tetap bendabenda yang patut mendapat perhatian 
umum, seperti peninggalan sejarah, seni, dan ilmu; tempat menyimpan 
barang kuno; (Kamus Besar Bahasa Indonesia, museum). 

Museum secara etimologis berasal dari Bahasa Yunani Klasik, 
yakni Muze yang bermakna kumpulan 9 dewi sebagai lambang ilmu dan 
kesenian. Bangunan lain yang diketahui berkaitan dengan sejarah museum 
adalah bagian kompleks perpustakaan yang dibangun khusus untuk seni dan 
sains. Hal ini terutama filsafat dan riset di Alexandria oleh Ptolemy I Soter 
pada tahun 280 SM. Museum yang pertama kali dibangun di Indonesia yakni 
Museum Radya Pustaka. Selain itu, ada juga Museum Gadjah yang dikenal 
sebagai museum yang memiliki koleksi terlengkap di Indonesia. 
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Museum pada awalnya bermula sebagai tempat untuk menyimpan 
koleksi milik individu, keluarga, atau institusi kaya. Museum biasanya 
menyimpan karya seni dan benda-benda yang langka atau kumpulan benda 
alam dan artefak sejarah. 

( https://sejarahlengkap.com/ ) 
 

b. PENGERTIAN MUSEUM 
Menurut pada rumusan ICOM (ICOM Statutes, adopted by the22nd 

General Assembly, Vienna 2007) “ Museum adalah lembaga non-profit ( 
tidak diutamakan mengambil keuntungan) yang bersifat tetap untuk 
melayani masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk umum, yang 
bertujuan untuk mengumpulkan, melestarikan, meneliti, 
mengomunikasikan, dan memamerkan warisan sejarah kemanusiaan yang 
berwujud benda dan takbenda beserta lingkungannya, untuk tujuan 
pendidikan, penelitian, dan hiburan.” 

Dengan pengertian ini, museum dapat berupa ruangan, anjungan, 
keraton, istana, benteng, kompleks makam, rumah adat, rumah pribadi, 
tempat bersejarah, monumen, atau tempat apapun sepanjang 
pengelolamenyebutnya sebagai museum. Tempat-tempat tersebut dapat 
sajaberbadan hukum atau pun tidak dan dapat saja dikelola oleh 
pemerintah,atau pun perusahaan, perorangan, organisasi resmi, per-
kumpulanmandiri, dan lainnya. 

 
c. FUNGSI MUSEUM 

Secara umum museum mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 
 Sebagai tempat dokumentasi dan penelitian ilmiah 

 Pusat penikmatan karya seni 

 Pusat  perkenalan  Kebudayaan  antardaerah  dan  antarbangsa 

 Obyek wisata 
 Media    pembinaan    pendidikan    kesenian    dan    ilmupengetahuan 

 Suaka Alam dan Suaka Budaya 

 Cermin sejarah manusia, alam dan kebudayaan 
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Menurut fungsinya , adapun beberapa fungsi museum sebagi berikut: 
a. Sebagai tempat pelestarian,  

museum harus melaksanakan kegiatan sebagai berikut : 
 Penyimpanan,  

yang meliputi pengumpulan benda untuk menjadi koleksi, 
pencatatan koleksi, system penomoran dan penataan koleksi. 

 Perawatan,  
yang meliputi kegiatan mencegah dan menanggulangi kerusakan 
koleksi. 

 Pengamanan,  
yang meliputi kegiatan perlindungan untuk menjaga koleksi dari 
gangguan atau kerusakan oleh faktor alam dan ulah manusia. 

b. Sebagai sumber informasi, museum melaksanakan kegiatan 
pemanfaatan melalui penelitian dan penyajian. 
 Penelitian  

dilakukan untuk mengembangkan kebudayaan nasional, ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

 Penyajian  
harus tetap memperhatikan aspek pelestarian dan pengamanannya. 

 
c. Sebagai rekreasi, museum harus memperhatikan aspek yang bisa 

dinikmati dan tidak membosankan dengan inovasi baru. 
 

d. JENIS-JENIS MUSEUM 
Menurut jenis-jenisnya , adapun beberapa jenis-jenis museum sebagai 
berikut: 

a. Berdasarkan tingkat koleksinya, dapat digolongkang sebagai berikut : 
1 Museum lokal 

Merupakan jenis museum yang mempunyai tingkatan koleksi dalam 
taraf lokal atau daerah saja. Koleksi bendanya pun hanya terbatas 
pada warisan dan budaya yang ada pada daerah itu saja. 

2 Museum regional 
Merupakan jenis museum yang mempunyai tingkatan koleksi terbatas 
dan hanya dalam lingkup daerah regional. Pada umumnya koleksinya 
berasal dari daerah regional tempat museum tersebut berdiri. 

3 Museum nasional 
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Merupakan jenis museum yang mempunyai tingkatan koleksi sesuai 
dengan kelas nasional ataupun internasional. Museum ini biasanya 
berisi berbagai benda dari daerah di suatu negara. 

b. Berdasarkan isi koleksinya, dapat digolongkan sebagai berikut : 
 Art museum 

Art museum (museum seni) merupakan museum yang mengelola 
menyimpan dan mengumpul benda yang berkaitan dengan kesenian. 

 Archeology and history museum 
Archeology and history museum merupakan museum yang 
didalamnya berisi benda sejarah dan benda bersejarah yang 
menyimpan tentang sejarah manusia beserta peradabannya. 

 National museum 
National museum atau museum nasional merupakan museum yang 
menyimpan benda yang berasal dari berbagai wilayah dari negara 
tempat museum itu berdiri. 

 Natural history museum 
Natural history museum atau museum ilmu alam merupakan museum 
yang menyimpan benda-benda yang berkaitan dengan peradaban 
ilmu pengetahuan alam. 

 Science and technology museum 
Science and technology museum merupakan museum yang isinya 
berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 Specialized museum 
Specialized museum atau museum khusus merupakan museum yang 
dikhususkan untuk satu benda khusus tertentu yang mungkin berbeda 
dari kelima jenis museum sebelumnya. 
 

e. PENYAJIAN MUSEUM 
Ada beberapa penyajian dalam museum diantaranya adalah  
 Memaksimalkan Penglihatan dan Pendengaran Pengunjung 
 Jalan cerita 
 Panel informasi  
 Mengaktifkan Semua Pancaindra Pengunjung 
 Memaksimalkan Semua Bagian Bangunan dan Bentang Alam 

 
f. TULUNGAGUNG 

Kabupaten Tulungagung adalah salah satu kabupaten di selatan 
Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya 
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manusia, dan letak geografis yang strategis guna mendukung perkembangan 
pembangunan Kabupaten Tulungagung sendiri maupun kabupaten 
sekitarnya. Luas Wilayah Kabupaten Tulungagung secara keseluruhan 
sebesar 105.565 ha. Secara geografis Kabupaten Tulungagung terletak 
diantara 111o 43’ – 112o07’ Bujur Timur dan 7o51’ – 8o18’ Lintang 
Selatan,  

Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: 
  Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri. 
  Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar. 
  Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. 
 Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek. 

 
Perkembangan wilayah yang semakin meningkat pada dasarnya 

diimbangi oleh adanya perkembangan ekonomi di semua sektor oleh semua 
stakeholders pembangunan. Didalam arahan rencana tata ruang dalam 
pengembangan kawasan dilakukan dengan menumbuhkan aspek-aspek 
pertumbuhan baru. salah satunya menjadikan obyek sebagai magnet penarik 
pertumbuhan. Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Tulungagung 
terdiri atas:  

 
 Kawasan wisata alam terdiri atas:  

• daya tarik wisata goa  
• daya tarik wisata air 
• daya tarik wisata pantai  
•agrowisata berada di Desa Sendang Kecamatan Sendang  

 Kawasan wisata budaya terdiri atas:  

 daya tarik wisata peninggalan sejarah dan purbakala.  
 Kawasan wisata buatan sebagaimana terdiri atas:  

 pesanggrahan Argowilis berada di Kecamatan Sendang. 
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Penemuan-penemuan yang ada di tulungagung di antaranya : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona 1 : JAMAN PURBAKALA 

2.1 Gambar Jaman Purba Kala 
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Zona 2: JAMAN KERAJAAN / HINDU BUDHA 

Zona 3: JAMAN PENJAJAHAN  

2.2 Gambar Jaman Kerajaan 

2.2 Gambar Jaman Penjajahan 
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2.2.3 STANDAR PERANCANGAN 

2.2.3.1 PERATURAN YANG BERKAITAN DENGAN JUDUL 

 UU TENTANG MUSEUM 
Perangkat perundang-undangan di bawah UUD 1945 adalahUndang-
Undang Republik Indonesia (UU RI). Beberapa UU RI yang terkait 
dengan museum adalah sebagai berikut: 
(a) UU RI Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (BCB). 
Undang-undang ini antara lain memuat tentang benda buatan manusia 
dan benda alam yang nantinya dapat menjadi koleksi muse-um. Istilah 
situs di undang-undang ini juga dapat dikaitkan dengan 
lokasipenempatan museum. 
(b) UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. 
Undang-undang ini antara lain memuat tentang jenis-jenis pendidikan 
dan museum dapat pula melihat kedudukannya untuk mendukung 
pemenuhan kebutuhan warga negara akan pendidikan. 

 RPJMD 
Secara keseluruhan, berikut rekapitulasi identifikasi permasalahan 
pembangunan di Kabupaten Tulungagung : 
22. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara masih sedikit (SDG's) 

- Rendahnya nilai PDRB sektor Pariwisata  
- Kunjungan wisatawan mancanegara masih rendah  
- Belum terealisasikannya pengembangan destinasipariwisata  
- Pengelolaan dan pengembangan potensi budaya dan kesenian   
   daerah belum maksimal. 
 

 RTRW 
a. Bagian Kedua Sistem Pusat Kegiatan 

Pasal 10 
(3) Pengembangan fasilitas kawasan perkotaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi: 
a. PKL Perkotaan Tulungagung dengan fungsi pusat pelayanan 
sebagai mana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a 
dikembangkan fasilitas perkotaan berupa pusat pemerintahan 
Kabupaten, pusat perdagangan dan jasa skala regional, 
pusatpendidikan skala regional, pusat kesehatan skala regional, 
pusat pelayanan pariwisata, terminal penumpang tipe A, dan 
pusat pelayanan transportasi skala kabupaten. 
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 DATA PARIWISATA DAN BUDAYA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik diatas menunjukkan jumlah seni budaya yang 
mendapatkan penghargaan pada enam tahun terakhir tidak 
mengalami kekonsistenan dalam peningkatannya hal ini dibuktikan 
pada tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 
sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan dan stabil hingga 
tahun 2017. Cagar budaya yang terdiri dari benda, struktur, situs dan 
kawasan merupakan warisan yang harus dipelihara sesuai amanat 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2010. Pada tahun 2014 sampai 
dengan 2016 indikator yang digunakan adalah jumlah situs budaya 
yang dikelola, tetapi pada kelanjutannya berubah menjadi 
persentase seni budaya yang dilestarikan. 

 
 
 
 
 

 

Jumlah wisatawan di Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada 
tabel di bawah ini. Data pada tabel di bawah ini menunjukan bahwa jumlah 
wisatawan meningkat cukup signifikan menjadi 731.252 wisatawan pada 
tahun 2017. Hal ini menandakan semakin banyak wisatawan yang tertarik 
untuk mengunjungi obyek wisata di Kabupaten Tulungagung. 

 

2.4 Gambar Diagram Data Pariwisata Dan Budaya 
TulungAgung 
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2.2.3.2 ELABORASI RENCANA INDUK RISET NASIONAL (RIRN) 

Keterkaitan Rencana Induk Riset Nasional ( RIRN ) tahun 2017-2045 
dengan proyek ini termasuk dalam Fokus Riset Sosial Humaniora - Seni 
Budaya -Pendidikan dengan tema riset , topik , target , sebagai berikut : 
Tema : Kajian Ekonomi dan Sumber Daya Manusia. 

 Topik : Seni-budaya pendukung pariwisata. 
Target    : Desain penguatan seni budaya lokal nasional sebagai tulang 

punggung pariwisata. 
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2.2.4 PRINSIP ANTRHOPOMETRI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Gambar Antrhopometri 
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2.3 TINJAUAN LOKASI 

2.3.1 TINJAUAN UMUM LOKASI / RENCANA TATA RUANG WILAYAH 
(RTRW) 

Pasal 5 
(2) Misi penataan ruang kabupaten adalah: 

b. Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana berbasis 
pengembangan prasarana wilayah yang mendukung agribisnis, 
industri dan pariwisata 

Pasal 47 
(3) Kawasan yang merupakan kawasan strategis Kabupaten terdiri atas: 

b.  Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; 
Pasal 55 

(6) Prioritas pembangunan yang menjadi komitmen seluruh jajaran  
pemerintahan Kabupaten dan masyarakatnya meliputi: 
b. Pembukaan dan pengembangan potensi kawasan strategis 

Kabupaten yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah 
seperti pengembangan agropolitan, minapolitan, pengembangan 
kawasan industri, pariwisata, dan pertanian tanaman pangan 

 

2.3.2 KRITERIA PEMILIHAN LOKASI DAN TAPAK 
- Termasuk area peruntukan wilayah yang sesuai 

Zona Perdagangan Dan Jasa 

 Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya 
difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan 
dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan 
rekreasi dengan skala pelayanan regional yang dikembangkan 
dalam bentuk tunggal secara horisontal maupun vertical 

 jalan akses minimum adalah jalan kolektor  
 tidak berbatasan langsung dengan perumahan penduduk 
 Termasuk area / dekat dengan lingkup perkotaan 
 Aksebilitas mudah , seperti transportasi , pelayanan umum , maupun 

area-area ikonik kota 
 Bisa menguntukan suatu wilayah yang akan dijadikan lokasi 

perancangan 
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2.4 STUDI BANDING OBYEK SEJENIS 

2.4.1 OBYEK 1 ( MUSEUM MAJAPAHIT , MOJOKERTO ) 

Museum Majapahit terletak di Kecamatan Trowulan, Kabupaten 
Mojokerto, Jawa Timur. Museum ini didirikan pada tahun 1987 untuk 
menyimpan berbagai artefak dan temuan sejarah yang ditemukan di sekitar 
Trowulan. Museum Trowulan saat ini dikelola oleh Balai Pelestarian dan 
Peninggalan Purbakala (BP3) Jawa Timur. Museum ini menyimpan banyak 
benda - benda peninggalan dari kerajaan Majapahit serta informasi-informasi 
tentang kerajaan Majapahit. karena itu koleksinya semakin bertambah banyak. 
Untuk mengatasi hal tersebut museum dipindahkan ke tempat yang lebih luas 
berjarak +2km dari tempat semula, namun masih di Situs Trowulan. Museum 
baru tersebut sekarang bernama Museum Majapahit namun masyarakat umum 
tetap mengenalnya sebagai Museum Trowulan. 
Beberapa koleksi dari Museum Trowulan diantaranya ada miniatur / maket 
candi, koleksi arca, mata uang kuno, guci dari tanah liat, koleksi keramik, alat-
alat rumah tangga, koleksi benda purbakala. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 KOLEKSI MUSEUM 

FASAD MUSEUM 

2.6 Gambar Museum Majapahit 
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FASAD MUSEUM 

2.4.2 OBYEK 2 ( MUSEUM BAJRA SANDHI , BALI ) 

Letak monumen tersebut sangat strategis sebab berada persis di depan Kantor 
Gubernur Bali, atau tepatnya di Lapangan Renon Nitimandala. Luas bangunan 
monumen itu adalah 4.900 m2 dan luas tanah 138.830 m2 . Terdapat 3 bagian 
diantaranya : 

 Pertama, bagian nistaning utama mandala, yaitu lantai dasar gedung 
dengan beberapa ruang seperti ruang informasi, administrasi, pameran, 
perpustakaan, suvenir, rapat, dan toilet.  

 Kedua, madianing utama mandala, yaitu lantai tengah tempat 
memajang 33 diorama perjuangan rakyat Bali dari masa ke masa, mulai 
zaman prasejarah hingga masa perjuangan kemerdekaan Republik 
Indonesia. Di bagian ini, terdapat kolam ikan bundar bernama Puser 
Tasik dengan ornamen air mancur patung katak. Diorama-diorama 
tersebut disusun melingkar mengikuti kontur ruangan. Setiap diorama 
berisi patung-patung lengkap dengan seting lingkungan alamiahnya. 
Untuk memudahkan pengunjung dalam memahami isi diorama 
tersebut, pada bagian luar terdapat label informasi dalam tiga bahasa : 
Bahasa Bali dalam aksara Jawa Kuno, Bahasa Indonesia, dan Bahasa 
Inggris  

 Ketiga, utamaning utama mandala, yaitu lantai atas yang juga disebut 
ruang peninjauan. Untuk menikmati panorama sekeliling monumen 
dari lantai atas ini, pengunjung harus menaiki tangga spiral setinggi 
sekitar 10 meter bernama tangga Tapak Dara. 
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2.4.3 Kesimpulan Studi Banding 

Kedua museum tersebut memiliki koleksi-koleksi yang hamper sama, 
di lihat dari sisi sejarah purbakala, maupun hindhu budha, yang 
membedakan hanya sifat menonjol atau ikon suatu daerah lebih tampak pada 
Museum Bajra Sandhi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOLEKSI MUSEUM 

2.7 Gambar Museum Bajra Sandi 
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2.5 TINJAUAN TEMA / PENDEKATAN PERANCANGAN 

2.5.1 PENGERTIAN TEMA / PENDEKATAN PERANCANGAN 

a. TEMA ANALOGI 
Menurut Geoffrey Broadbent, “ mekanismesentral dalam 
menerjemahkan analisa-analisa ke dalam sintesa adalah analogi”. 
Maksud dari pernyataan tersebut adalah pendekatan analogi bukan 
hanya sekedar menjiplak atau meniru objek yang akan dianalogikan, tapi 
diperlukan analisis dan pemahaman lain sehingga hasil yang dihasilkan 
bisa mirip ataupun berbeda dengan objek aslinya.  

 
b. ARSITEKTUR KONTEMPORER 

Tidak hanya pada desain pendekatan ini juga terdap teknologi yang 
digunakan saat ini. 

2.5.2 INTERPRETASI TEMA / PENDEKATAN PERANCANGAN 

Pada Zoning Service ditempatkan untuk bangunan utilitas dan area loading 
dock yang terhubung dengan food court dan gudang koleksi. Sedangkan 
pada Zoning Public terdapat area plaza, parkir mobil, parker motor, parkir 
bis, pedestrian, gedung museum. Pola sirkulasi pada tapak 
 

2.5.3 STUDI LITERATUR / PENDEKATAN PERANCANGAN SEJENIS 

2.5.3.1 OBYEK 1( CAPITAL GATE , ABU DHABI ) 
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Capital gate merupakan bangunan yang berdiri di atas lahan 
dengan luas 53.000 m². Bangunan ini memiliki 35 lantai dengan 
keminringan bangunan sebesar 18 derajat. Capital Gate Tower 
mendapatkan sebutan sebagai bangunan paling miring sedunia. 
Bangunan ini juga menjadi ikonik di area tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

baja tahan karat membentang di bagian depan dengan elevasi 
yang rendah berfungsi sebagai kanopi pintu masuk hotel, kanopi 
ini berada di atas tribun dan bertindak sebagai perangkat 
pelindung matahari untuk bangunan dan tempat duduk tribun. 
Dan juga berbentuk abstrak dengan atap berbahan kaca dinamis 
yang mengasilkan cahaya alami dan menembus jauh ke dalam 
bangunan atau ruang. Pencahayaan eksternal dirancang untuk 
meminimalkan polusi cahaya dan konsumsi energy. 
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2.5.3.2 OBYEK 2 ( ANAHA, USA ) 

 
 
 
 

 

Anaha merupakan contoh bangunan dengan tema arsitektur 
kontemporer dengan pendekatan analogi. Menggabungkan 
sejarah, konteks, dan budaya, bangunan ini merupakan analogy 
dari tradisi dari pulau yaitu pengembangan dari bentuk ombak. 
Anaha memiliki arti yaitu pantulan cahaya, dalam bangunan ini 
terlihat pada fasad dengan kaca yang melengkung sehingga 
menimbulkan kilauan cahaya pada saat terkena cahaya 
matahari layaknya seperti ombak. 

 
 
 
 
 
 

 

Desain Anaha merupakan desain yang menerapkan bahan serta 
strategi berkelanjutan yang bertujuan sebagai bangunan yang 
responsif terhadap lingkungan dan berfokus terhadap 
kenyamanan penghuni. Seperti pada persediaan 8.000 tanaman 
tropis asli. 

 

2.5.3.3 KESIMPULAN STUDI BANDING TEMA SEJENIS 

Kesimpulan tema yang digunakan tidak hanya modern atau 
kontemporer dengan desain yang abstrak, namun kedua desain 
tersebut tetap memiliki analogy atau filososfinya sendir

2.9 Gambar Obyek Anaha 


