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ABSTRAK 

  Bangunan kolonial yang masuk dalam kategori bangunan cagar budaya sangat rentan terhadap kerusakan, rusak karena 

faktor alam ataupun rusak karena faktor usia bangunan. Namun, disaat akan diupayakan untuk dibangun kembali, data 

bangunan ini tidak lengkap karena tidak terdokumentasikan dengan baik. Penelitian ini bertujuan membangun aplikasi AR-

Reconstruction yaitu sistem informasi arsitektur kolonial berbasis mobile-smartphone yang memberikan informasi interaktif 

berbentuk augmented reality dan dapat dipergunakan dengan mudah oleh pengguna untuk keperluan rekonstruksi 

bangunan. Metode rekonstruksi bangunan kolonial dengan menggunakan markerless augmented reality dan basis data 

pengetahuan sejarah arsitektur kolonial, diawali dengan melakukan identifikasi dan klasifikasi melalui penelurusan sejarah 

arsitektur yang diakuisisi sebagai sebuah basis data pengetahuan dalam wujud lokasi (place), periode perkembangan 

arsitektur kolonial (time), fungsi bangunan (guna), langgam bangunan (image) hingga detail elemen-elemen arsitekturnya. 

Sedangkan marker yang digunakan berupa 3D object tracking dari peta google earth dimana obyek bangunan kolonial akan 

direkonstruks. Hasil dari penelitian ini adalah prototype AR-Reconstruction, dimana memberikan gambaran visual proses 

rekonstruksi bangunan dalam bentuk animasi grafik 3D bangunan kolonial yang sama dengan kondisi aslinya pada lokasi 

nyata. 

    

Kata Kunci: Augmented Reality, AR-Reconstruction, Bangunan Kolonial 

 

ABSTRACT 

 Colonial buildings included in the category of cultural heritage buildings are vulnerable to damage. They have broken 

due to natural factors or damaged due to age factor. When will be reconstructed, data of the building  is incomplete as it is 

not well documented. This study is aimed to establish an application of AR-Reconstruction, is an information system of 

Indonesian colonial architecture based on mobile-smartphone, that provides interactive information on augmented reality 

application that can be used easily by users for the purpose of buildings reconstruction. Reconstruction Method of colonial 

buildings using Markerless augmented reality and data base of the history of colonial architecture. This study began with 

performing identification and classification through the search of architecture history and then it was acquired as database 

of knowledge which consists of place, development period of colonial architecture, function of the building, building styles 

and so on up until details of architecture elements. The marker used is 3D object tracking on google earth where the object 

of colonial buildings will be reconstructed. The result is a prototype of AR-Reconstruction, that provides a visual 

representation of the building's reconstruction process in the form of animated 3D graphics of colonial buildings similar to 

its original condition at real location.  

 

Keywords: Augmented Reality, AR-Reconstruction, Colonial Buildings 

I. PENDAHULUAN 

paya konservasi atau pelestarian di bidang arsitektur saat ini sudah mencakup kegiatan yang sangat luas, 

mulai pelestarian bangunan hingga kawasan. Bangunan cagar budaya adalah sumber materi budaya 

manusia yang sangat rentan terhadap kerusakan, rentan atau rusak karena faktor alam ataupun rentan 

karena faktor usia bangunan (self destruction). Oleh karena itu perlulah kiranya memitigasi bangunan cagar 

budaya tersebut agar tidak benar-benar hilang atas ‘bencana’ yang terjadi. 

Bentuk langkah mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan cara mendata terlebih dahulu bangunan cagar 

budaya tersebut secara digital. Tujuan dasarnya adalah menyelamatkan data dari ancaman yang datang baik dari 

faktor alam maupun manusia itu sendiri, cara ini cukup efektif dalam penyelamatan data untuk mengantisipasi 

hilangnya data tersebut akibat rentannya fisik bangunan [1]. Bentuk digitalisasi data yang ada dapat berupa 

dokumentasi foto, deskripsi nilai historis, data elemen-elemen fisik bangunan serta isi substansi lain yang di 

butuhkan, data tersebut terekam dalam sebuah media digital. Basis data karakteristik arsitektur bangunan cagar 

budaya ini sangat bermanfaat dalam upaya kegiatan pelestarian terutama untuk merekonstruksi bangunan cagar 

budaya yang telah rusak bahkan hancur, yang awalnya tidak diketahui data historis maupun data elemen fisik 

arsitekturalnya [2]. 

 

 

U 
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Rekonstruksi adalah salah satu upaya konservasi yang disepakai dalam Burra Charter [3], yaitu kegiatan 

pemugaran untuk membangun kembali dan memperbaiki seakurat mungkin bangunan dan lingkungan yang 

hancur akibat bencana alam, bencana lainnya, rusak akibat terbengkalai atau keharusan pindah lokasi karena 

salah satu sebab yang darurat, dengan menggunakan bahan yang tersisa atau terselamatkan dengan penambahan 

bahan bangunan baru dan menjadikan bangunan tersebut dapat berfungsi selayaknya dan memenuhi persyaratan 

teknis 

Kawasan Kota Tua Jakarta, yang dahulu dikenal dengan sebutan Oud Batavia merupakan bagian penting 

dalam sejarah pembentukan dan perkembangan Kota Jakarta. Kawasan Kota Tua Jakarta memiliki potensi 

ekonomi, sosial dan budaya yang besar namun pemanfaatannya belum dimaksimalkan untuk meningkatkan 

fungsi kawasan. Bahkan saat ini dapat dikatakan bahwa kawasan Kota Tua  mengalami penurunan kualitas 

lingkungan fisik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Permasalahan rentannya bangunan cagar budaya dijumpai pula di Kota Tua Jakarta. Bangunan-bangunan 

kolonial, yang merupakan bangunan cagar budaya, di sekitar stasiun kota, Museum Fatahillah, hingga pelabuhan 

Sunda Kelapa Kota Tua Jakarta, menunjukkan bahwa 75 % dari 170-an bangunan cagar budaya dari abad XVI 

hingga awal abad XX, dalam keadaan rusak dan terancam hancur (gambar 1) [4]. 

 

 

Gambar 1. Peta Kota Tua Jakarta [5] dan Bangunan Kolonial di Kota Tua Jakata yang hancur 

 

Negara-negara maju seperti di Eropa telah memanfaatkan teknologi augmented reality untuk berbagai 

keperluan termasuk pelestarian bangunan bersejarah. Bahkan pengembangannya sangat pesat untuk sektor 

pariwisata [6]. Teknologi ini menawarkan model restorasi, renovasi, rekonstruksi dan rehabilitasi bangunan 

secara maya baik untuk keperluan pariwisata, penelitian maupun pedoman bagi realisasi konstruksi di lapangan. 

Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Gabriel Riboldi [7] dimana penggunaan teknologi augmented 

reality (AR) atau realitas bertambah  dapat mendukung ketahanan dan pelestarian bangunan cagar budaya 

menjadi nilai tambah tersendiri yang adaptif dengan perkembangan jaman teknologi itu sendiri. Sistem yang 

dikembangkan adalah alat baru untuk visualisasi dan eksplorasi terhadap warisan sejarah perkotaan. Dari hasil 

yang diperoleh, aplikasi AR mempunyai potensi besar dalam penyebaran pengetahuan dan pelestarian 

peninggalan bersejarah  dan  sudah diterapkan untuk penyajian informasi kebudayaan dan walaupun masih dalam 

pengembangan, misalkan pada museum sebagai petunjuk informasi museum atau benda bersejarah yang 

diperuntukkan bagi wisatawan/ pengunjung. 

Penelitian ini, sebagaimana diuraikan di atas, merupakan upaya untuk menjawab persoalan yang ada dengan 

mengembangkan model konsep pelestarian melalui paradigma ‘aktif’ dengan AR-Reconstruction (atau 

Rekonstruksi berbasis AR), yaitu model konsep pelestarian yang mengutamakan kemudahan akses data dan 

informasi, interaksi antar pengguna (sifat interaktif), keterpeliharaan obyek sekaligus meng-‘hidup’-kan kembali 

suasana asli dari obyek yang dilestarikan atau direkonstruksi dengan pemanfaatan teknologi augmented reality 

sehingga memungkinkan pekerjaan tersebut menjadi mudah dan efisien, tidak akan menyita tenaga dan waktu. 

Sebagaimana konsep pelestarian yang ada, maka dalam model ini disajikan konsep pelestarian yang lebih 

“inovatif” 
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II. METODE PENELITIAN  

Aplikasi AR-Reconstruction bangunan kolonial dibangun dalam sistem informasi berbasis mobile augmented 

reality dengan basis data pengetahuan berkaitan dengan rekonstruksi bangunan kolonial. Tahap penelitian dimu-

lai dari penentuan obyek ‘real environment’ sampai membentuk augmented reality (AR). Skema Tahapan 

Perancangan Aplikasi AR-Reconstruction dapat dilihat pada gambar 2. di bawah ini. 

 

 

Gambar 2. Skema Perancangan Aplikasi AR-Reconstruction 

 

Jadi tahap perancangan aplikasi AR-Reconstruction sebagai berikut : 

a. Pembuatan model 2D dan 3D  

Pada tahapan ini, data/objek yang yang diambil/dikumpulkan diwujudkan dalam model 2D dan 3D.  Proses 

ini disebut juga sebagai digitalisasi data/objek [8], dengan menggunakan alat bantu perangkat lunak, yaitu: 

Google Sketch-up dan 3DS Max. Software Google SketchUp juga mempunyai kemampuan Geo-locating, 

yaitu kemampuan memberikan lokasi geografis yang presisi  bahkan bisa memberikan aspek terrain dari lo-

kasi melalui penempatan model 3D di Google Earth.  

b. Pembentukan basis data pengetahuan sejarah arsitektur kolonial 

Bagian ini merupakan proses penyimpanan data dari setiap elemen pengetahuan beserta uraian penjelasann-

ya kedalam tabel data. Model database yang dipilih adalah database relational 

c. Pembentukan Marker 

Menggunaan sistem markerless dimana tidak perlu adanya marker yang identik dengan daerah kotak hitam 

putih, namun target marker dapat berupa objek langsung atau gambar. Image target dari sebuah gambar 

yang akan dijadikan target marker sebagai pengenalan pola pada vuforia akan dikenali dan dideteksi 

keberadaan polanya. Proses pembentukan target marker dapat dilihat pada gambar 3. berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Proses pembentukan target marker 

 

Proses tracking dilakukan dengan mengenali pola pada gambar yang ditangkap (diterima) oleh sensor ka-

mera. Library Vuforia sebagai tool pendukung unity 3D memiliki kemampuan untuk mendeteksi gambar 

menggunakan kamera standar. Informasi posisi yang didapatkan akan dipergunakan untuk menempatkan ob-

target marker 

Lokasi pada peta Google 

earth sebagai image target  

*.jpg 

Convert  ke Vuforia  

*.package 



 Seminar Riset Teknologi Informasi (SRITI) tahun 2016  

67 

jek kedalam posisi gambar (markerless). Setelah pola gambar dikenali dan terdeteksi maka akan tampil in-

formasi dilayar mobile-phone android 

d. Perancangan aplikasi AR-Reconstruction 

Sistem yang akan dibangun merupakan sebuah aplikasi mobile sebagai media informasi arsitektur kolonial 

menggunakan platform android dengan teknologi augmented reality. Gambar 4. Dibawah ini menjelaskan 

alur sistem dan activity diagram pada aplikasi AR-Rekostruksi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Alur sistem dan Activity Diagram pada Perancangan aplikasi AR-Reconstruction 

 

Arsitektur sistem pada aplikasi AR-Reconstruction ini, yaitu : 

a. Perangkat Lunak Mobile, perangkat lunak tersebut di-install pada mobile android yang memiliki kamera mo-

bile sebagai alat untuk mendeteksi gambar pada saat kamera diarahkan ke marker 

b. Image Target (target marker), merupakan target gambar atau objek yang akan dideteksi oleh sistem, berupa 

peta google earth 

c. Pendeteksian Marker, proses mengenali keberadaan pola dari hasil gambar yang telah ditangkap oleh kamera 

pada gambar atau foto yang nantinya akan dijadikan object tracker. Setelah itu dilakukan pengenalan pola 

dengan mengenalkan pola gambar yang nantinya akan dijadikan markerless dengan data yang ada pada sis-

tem, kemudian dilakukan pendeteksian dan penyesuaian pola untuk menentukan objek marker AR dapat 

mengeluarkan informasi atau tidak. 

d. Informasi pada gambar (objek), informasi yang akan muncul pada layar mobile-phone ketika terdeteksi oleh 

sistem berupa hasil identifikasi karakter bangunan / elemen-elemen arsitektur kolonial berdasarkan peta lokasi 

e. Screen, informasi yang muncul akan ditampilkan dilayar mobile-phone  

Activity diagram pada perancangan aplikasi AR-Reconstruction dimulai dengan pengguna menekan tombol 

penyajian AR, lalu akan mendeteksi kamera yang sudah dalam keadaan aktif. Selanjutnya arahkan kamera ke 

objek yang akan dijadikan marker lalu sistem akan menangkap gambar, setelah itu akan dilakukan tracking 

marker apakah pola objek terdeteksi atau tidak, apabila terdeteksi akan memunculkan informasi pada layar 

mobile-phone. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini, untuk model simulasi rekonstruksi bangunan cagar budaya dengan menggunakan 

augmented reality dipilih bangunan kantor pelayaran PT. Samudera Indonesia. Bangunan ini dahulu merupakan 

kantor pelayaran Office Premises, Maintz & Co., didirikan pada akhir tahun 1927 oleh arsitek FJL Ghijsels 

dengan langgam Art Deco. Namun sekarang, bangunan ini dalam kondisi kosong atau tidak difungsikan dan pada 

tanggal 1 Februari 2008, setengah dari bangunan ini hancur akibat adanya penurunan muka tanah. Kondisi 

gedung PT.Samudra Indonesia dapat dilihat pada gambar 5 dibawah ini. 
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Gambar 5. Kondisi gedung PT. Samudra Indonesia yang setengah bangunannya hancur 
 

A. Pembuatan Model 2D dan 3D 

Dari data-data arsitektural bangunan kolonial di lokasi penelitian yang didapatkan, berupa : gambar blue print, 

foto bangunan pada masa lalu ataupun foto hasil pendokumentasian di lokasi, kemudian dilakukan penggambaran 

dalam bentuk model 2D dan 3D (gambar 6). Setelah poses penggambaran model 3D, kemudian memindahkan 

aau menghubungkan model 3D tersebut pada lokasinya di google earth (gambar 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Hasil pembuatan Model 3D Bangunan Kolonial di Jl. Kali Besar, Jakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.  Posisi model obyek 3D PT.Samudra Indonesia pada Google Earth 

 

B. Hasil pembentukan basis data pengetahuan arsitektur kolonial 

 Arsitektur Kolonial Indonesia merupakan bagian dari ‘Sejarah Arsitektur’. Sejarah arsitektur adalah ilmu yang 

mempelajari peristiwa-peristiwa, produk-produk arsitektur , serta tokoh-tokoh di masa lalu yang berhubungan 

dengan perkembangan arsitektur dimasa kini dan masa yang akan datang. Tujuannya adalah sebagai 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas arsitektur dan lingkungan (fisik dan sosial) 

dimasa sekarang dan yang akan datang. ‘Sejarah’ arsitektur biasanya dipelajari melalui dua hal; yang pertama 

berdasarkan ‘waktu’ dan yang kedua berdasarkan ‘tempat’, sedangkan dalam ‘Arsitektur’ kita mempelajari 

tentang ‘guna’ dan ‘citra’. 

Dalam relasi basis data pengetahuan ‘Sejarah Arsitektur’ dari arsitektur Kolonial ini diturunkan menjadi 9 

(sembilan) tabel master dalam database relasional (gambar 8), yaitu lokasi, zona, sub zona (bagian dari ‘tempat’), 

periode (bagian dari ‘waktu’), kategori fungsi, fungsi bangunan (bagian dari ‘guna’), kategori langgam, langgam 

bangunan dan elemen-elemen arsitektur (bagian dari ‘citra’).  
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Gambar 8. Entity Relationship Diagram Sistem Informasi Arsitektur Kolonial 

C. Hasil pembentukan marker 

 Marker diambil dari peta lokasi dimana bangunan cagar budaya akan direkonstruksi. Peta lokasi di ambil 

dari Peta Google Earth. Gambar 9 menunjukkan marker peta lokasi bangunan yang akan direkonstruksi dan 

kualitas marker peta lokasi Gedung PT. Samudera Indonesia dengan kualitas sedang, ditunjukkan adanya 3 (tiga) 

. Peta yang diambil dari peta google earth dengan perbesaran skala 1: 1000 ternyata menghasilkan gambar 

dengan tingkat ketajaman gambar yang rata-rata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 9. Marker dan Kualitas marker Peta lokasi Gedung PT. Samudera Indonesia 

 

D. Hasil Pengembangan aplikasi AR-Reconstruction 

 Rekonstruksi bangunan ini dibangun dengan menyatukan kembali elemen-elemen arsitektur bangunan yang 

telah dipilih menjadi wujud bangunan kolonial yang telah tersimpan dalam database animasi grafik 3D proses 

rekonstruksi bangunan (gambar 10).  

Aplikasi AR-Reconstruction dibangun dari kebutuhan user pada saat mau memilih bangunan kolonial untuk di 

rekonstruksi, yang disesuaikan dengan basis pengetahuan berkaitan sejarah arsitekur, yaitu pilihan lokasi hingga 

sub zona di lokasi kota yang diinginkan, periode dibangunnya bangunan kolonial tersebut, fungsi bangunan, 

langgam bangunan hingga didapat elemen-elemen arsitektur dari basis data yang tersimpan. 

Setelah proses pemilihan menu (gambar 11.) di halaman menu utama selesai sampai pemilihan langgam 

bangunan dan kemudian klik submit, maka akan beralih ke halaman menu yang menampilkan informasi 

bangunan yang dicari. Informasi yang ditampilkan adalah data-data historis bangunan tersebut, peta lokasi dan 

foto bangunan kolonialnya (Gambar 12.) 
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Gambar 10. Animasi grafik 3D proses rekonstruksi bangunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah informasi bangunan ditampilkan, user bisa melanjutkan untuk mendapatkan informasi tentang elemen-

elemen arsitektur kolonial. Tetapi jika informasi yang ditampilkan tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka 

user bisa klik ’back’ untuk kembali pada halaman pemilihan menu untuk mencari kembali informasi bangunan 

yang dicari. Gambar 13. merupakan rancangan halaman yang menampilkan grafik 2D elemen-elemen arsitektur 

bangunan kolonial yang informasinya telah disampaikan di halaman sebelumnya. 

Dari menu grafik 2D elemen-elemen arsitektur bangunan kolonial dan untuk melanjutkan ke menu berikut, 

klik buton start rekonstruksi. Maka menu akan mengaktifkan kamera untuk mendeteksi marker peta google earth 

dimana lokasi bangunan itu berada (Gambar 14.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah peta google earth terdeteksi oleh kamera akan muncul 3 buton: start rekonstruksi, buton start dan 

buton exit. Jika user ingin melanjutkan klik start rekonstruksi maka akan menampil animasi grafik 3D proses 

rekonstruksi bangunan kolonial sesuai yang telah diinformasikan sebelumnya. 

IV. PENGUJIAN 

 Pengujian dilakukan pada bangunan PT. Samudera Indonesia dengan 2 (dua) cara yaitu dengan menggunakan 

marker peta lokasi yang dicetak (Gambar 15.) dan dengan mengarahkan kamera ke layar google earth (Gambar 

16). Pengujian perangkat lunak aplikasi AR-Reconstruction dilakukan dengan menggunakan pengujian blackbox 

Gambar 13.  Tampilan halaman menu grafik 2D 

elemen-elemen arsitektur bangunan ko-

lonial 

Gambar 14. Tampilan peta google earth setelah 

terdeteksi kamera 

Gambar 11. Halaman pemilihan menu Gambar 12. Rancangan halaman menu informasi 

bangunan 
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testing. Pengujian ini hanya dilihat berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari data atau kondisi masukan yang 

diberikan untuk fungsi yang terdapat pada perangkat lunak tanpa melihat bagaimana proses untuk mendapatkan 

keluaran 

 
Gambar 15. Pengujian AR-Reconstruction dengan Marker cetak 

 

 
Gambar 16. Pengujian AR-Reconstruction dengan pada Google earth 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

Dalam aplikasi AR-Reconstruction, proses rekonstruksi bangunan dari elemen-elemen arsitektur pembentuk 

karater bangunan kolonial dalam bentuk animasi 3D bangunan berbasis augmented reality ini memberikan 

kemudahan dalam mewujudkan bangunan kolonial tersebut sesuai dengan aslinya, dapat terekontruksi tepat pada 

lokasi tapak bangunan kolonial tersebut berada dan obyek 3D bangunan dapat dirotasi ke segala arah. 

Di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mengubah cara pandang kehidupan dalam 

berbagai bidang, pemanfaatan AR-Reconstruction Arsitektur Kolonial merupakan langkah strategis untuk 

mendorong dan terus mengembangkan sistem dokumentasi dan pencarian komponen arsitektur yang telah 

dihasilkan dari penelitian arsitektur kolonial yang telah banyak dilakukan oleh para peneliti di bidang ini. 

Melalui teknik rekonstruksi model bangunan digital, AR-Reconstruction meningkatkan proses pembelajaran 

dan memfasilitasi pemahaman penggunanya tentang konteks bangunan dan menghubungkan mereka ke tiap 

detail elemen-elemen arsitektur, terutama apresiasi rincian konstruksi dan urutan kronologis peristiwa dalam 

sejarah peradaban masa lalu. 
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