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TTEEOORRII  AARRSSIITTEEKKTTUURR  II  ––  GGEENNAAPP  22001177//  22001188  

PPEERRTTEEMMUUAANN  XX  ––  TTAATTAAPP  MMUUKKAA  ++  DDUUKKUUNNGGAANN  MMUULLTTIIMMEEDDIIAA  ++  DDIISSKKUUSSII  

AANNAALLOOGGII  DDAALLAAMM  PPEERRAANNCCAANNGGAANN  ((LLAANNJJUUTTAANN))  

AAnnaallooggii  ==  AAnnaallooggyy::  

11..    ccoommppaarriissoonn::  aa  ccoommppaarriissoonn  bbeettwweeeenn  ttwwoo  tthhiinnggss  tthhaatt  aarree  ssiimmiillaarr  iinn  ssoommee  wwaayy,,  

oofftteenn  uusseedd  ttoo  hheellpp  eexxppllaaiinn  ssoommeetthhiinngg  oorr  mmaakkee  iitt  eeaassiieerr  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  

22..    ssiimmiillaarriittyy::  aa  ssiimmiillaarriittyy  iinn  ssoommee  rreessppeeccttss  

MMiiccrroossoofftt®®  EEnnccaarrttaa®®  22000099..  ©©  11999933--22000088  MMiiccrroossoofftt  CCoorrppoorraattiioonn..  AAllll  rriigghhttss  rreesseerrvveedd..  

  

AAnnaallooggii  ddaallaamm  aarrssiitteekkttuurr  ddaappaatt  mmeemmbbaannttuu  pprroosseess  ppeerraannccaannggaann  ddaallaamm  kkoonntteekkss  

““ttaattaannaann  hhiirraarrkkii””..  HHaall--hhaall  aappaa  ssaajjaa  yyaanngg  ppeerrttaammaa--ttaammaa  hhaarruuss  ddiippiikkiirrkkaann  ddaann  hhaall--hhaall  

aappaa  ssaajjaa  yyaanngg  ddaappaatt  ddiippiikkiirrkkaann  kkeemmuuddiiaann..  

AANNAALLOOGGII  PPEEMMEECCAAHHAANN  MMAASSAALLAAHH  

MMeemmppeerrbbaannddiinnggkkaann  aattaauu  mmeemmppeerrssaammaakkaann  

bbaahhwwaa  ppeennyyeelleessaaiiaann  ppeerraannccaannggaann  aarrssiitteekkttuurr  

ddaappaatt  ddiillaakkuukkaann  ddeennggaann  bbeerraannggggaappaann  bbaahhwwaa  

kkeebbuuttuuhhaann--kkeebbuuttuuhhaann  lliinnggkkuunnggaann  mmeerruuppaakkaann  hhaall  

yyaanngg  ddaappaatt  ddiisseelleessaaiikkaann  mmeellaalluuii  aannaalliissiiss  yyaanngg  

ddiillaakkuukkaann  sseeccaarraa  sseekkssaammaa  ddaann  pprroosseedduurr--pprroosseedduurr  

kkhhuussuuss  ddiirruummuusskkaann  uunnttuukk  iittuu..  

MMeerraaccaanngg  bbuukkaann  sseemmaattaa  mmeerruuppaakkaann  pprroosseess  iinnttuuiittiiff  

yyaanngg  bbeerrcciirriikkaann  ““iillhhaamm””  sseemmaattaa,,  aakkaann  tteettaappii  

mmeerruuppaakkaann  pprroosseess  llaannggkkaahh  ddeemmii  llaannggkkaahh  yyaanngg  

sseettiiaapp  llaannggkkaahh  aakkaann  bbeerrggaannttuunngg  kkeeppaaddaa  ddaattaa  

ddaann  iinnffoorrmmaassii  yyaanngg  ppaaddaatt..  

PPeerrssyyaarraattaann  aannaallooggii  ppeemmeeccaahhaann  mmaassaallaahh::  

11..  PPeerrmmaassaallaahhaann  hhaarruuss  ddiinnyyaattaakkaann  sseeccaarraa  bbaaiikk  

ddaann  kkhhuussuuss..  

22..  PPrroosseedduurr  hhaarruuss  sseekkssaammaa  ddaann  tteerrppaadduu..  

33..  RRaassiioonnaall,,  pprroosseedduurr  hhaarruuss  mmeemmiilliikkii  ttiiggaa  ttaahhaappaann  aannaalliissiiss,,  ssiinntteessiiss,,  ddaann  eevvaalluuaassii..  

AANNAALLOOGGII  AADDHHOOCCIISS  

MMeemmppeerrbbaannddiinnggkkaann  aattaauu  mmeemmppeerrssaammaakkaann  

bbaahhwwaa  ppeennyyeelleessaaiiaann  ppeerraannccaannggaann  aarrssiitteekkttuurr  

ddaappaatt  ddiillaakkuukkaann  ddeennggaann  ccaarraa  mmeennaannggggaappii  

kkeebbuuttuuhhaann  llaannggssuunngg  ddeennggaann  mmeenngggguunnaakkaann  

bbaahhaann--bbaahhaann  yyaanngg  mmuuddaahh  ddiippeerroolleehh  ddaann  ttaannppaa  

mmeennggaaccuu  kkeeppaaddaa  ssuuaattuu  cciittaa--cciittaa..  KKaarreennaa  

ppaannddaannggaann  ppaarraa  ttrraaddiissiioonnaalliiss  mmeennggeennaaii  aarrssiitteekkttuurr  

mmeennyyaattaakkaann  bbaahhwwaa  ppeerraannccaanngg  sseellaayyaakknnyyaa  

mmeemmiilliihh  uunnssuurr--uunnssuurr  yyaanngg  llaayyaakk  ddaann  

mmeemmbbeennttuukknnyyaa  uunnttuukk  mmeemmppeerrkkiirraakkaann  ssuuaattuu  cciittaa--cciittaa..  
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TTiiddaakk  aaddaa  

ppeeddoommaann  bbaakkuu  

uunnttuukk  mmeenniillaaii  

rraannccaannggaann  

tteerrsseebbuutt,,  kkaarreennaa  

aappaa  ppuunn  ddaappaatt  

ddiippaakkaaii..  

PPaaddaa  ddaassaarrnnyyaa  

sseemmuuaa  

rraannccaannggaann  aarrssiitteekkttuurr  aaddaallaahh  ““aaddhhoocciiss””,,  kkaarreennaa  

ppaaddaa  uummuummnnyyaa  ppaalleett  ppaarraa  aarrssiitteekk  tteerrbbaattaass  ppaaddaa  kkoommppoonneenn--kkoommppoonneenn  yyaanngg  aaddaa..  

RRaannccaannggaann  ““aaddhhoocciiss””  sseejjaattii  aakkaann  lleebbiihh  mmeemmbbaattaassii  ddiirrii  ddeennggaann  mmeenngggguunnaakkaann  aappaa  

yyaanngg  ppaalliinngg  mmuuddaahh  aattaauu  yyaanngg  ddaappaatt  ddiippeerroolleehh  ddeennggaann  mmuurraahh..  

AANNAALLOOGGII  BBAAHHAASSAA  PPOOLLAA  

MMeemmppeerrbbaannddiinnggkkaann  aattaauu  mmeemmppeerrssaammaakkaann  

bbaahhwwaa  ppeennyyeelleessaaiiaann  ppeerraannccaannggaann  aarrssiitteekkttuurr  

ddaappaatt  ddiillaakkuukkaann  

bbeerrddaassaarr  ppaaddaa  

ppoollaa--ppoollaa  bbaakkuu  

ddaarrii  ssuuaattuu  

kkeebbuuttuuhhaann  ddaann  

jjeenniiss--jjeenniiss  bbaakkuu  

ddaarrii  tteemmppaatt  

uunnttuukk  

mmeemmuuaasskkaann  kkeebbuuttuuhhaann--kkeebbuuttuuhhaann  tteerrsseebbuutt..  

PPeennddeekkaattaann  ttiippoollooggiiss  aattaauu  ppoollaa  mmeennggaannggggaapp  

bbaahhwwaa  hhuubbuunnggaann--hhuubbuunnggaann  lliinnggkkuunnggaann––ppeerriillaakkuu  ddaappaatt  ddiippaannddaanngg  ddaallaamm  

ppeennggeerrttiiaann  ssaattuuaann--ssaattuuaann  yyaanngg  ddiiggaabbuunnggkkaann  oolleehh  ppeerraannccaanngg  uunnttuukk  mmeemmbbuuaatt  

sseebbuuaahh  bbaanngguunnaann  aattaauu  ssuuaattuu  rroonnaa  kkoottaa  

SSeebbaaggaaii  ccoonnttoohh::  OOrraanngg  llaannjjuutt  uussiiaa  aakkaann  mmeennggaallaammii  ddoorroonnggaann  yyaanngg  kkuuaatt  mmeennuujjuu  

kkeemmeerrddeekkaaaann::  aannaakk--aannaakk  ppiinnddaahh,,  lliinnggkkuunnggaann  sseekkiittaarr  bbeerruubbaahh,,  ssaahhaabbaatt--ssaahhaabbaatt  

mmeenniinnggggaall  dduunniiaa..  DDii  ssiissii  llaaiinn,,  oorraanngg  llaannjjuutt  uussiiaa  sseemmaattaa--mmaattaa  aakkaann  tteerrggaannttuunngg  ppaaddaa  

kkeemmuuddaahhaann  sseerrttaa  hhuubbuunnggaann  sseeddeerrhhaannaa  ddeennggaann  mmaassyyaarraakkaatt  ddii  sseekkiittaarr  mmeerreekkaa..    

AANNAALLOOGGII  DDRRAAMMAATTUURRGGII  

MMeemmppeerrbbaannddiinnggkkaann  aattaauu  mmeemmppeerrssaammaakkaann  

bbaahhwwaa  ppeennyyeelleessaaiiaann  ppeerraannccaannggaann  aarrssiitteekkttuurr  

ddaappaatt  ddiillaakkuukkaann  ddeennggaann  ccaarraa  mmeennccaannttuummkkaann  

bbeebbeerraappaa  iissttiillaahh  ddrraammaattuurrggii  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  oolleehh  

ppaarraa  aarrssiitteekk..    

AAddaa  dduuaa  ccaarraa::  

11..  TTiittiikk  ppaannddaanngg  ppaarraa  aakkttoorr..  DDii  ssiinnii  aarrssiitteekk  

mmeemmppeerrhhaattiikkaann  ppeennyyeeddiiaaaann  aallaatt--aallaatt  ppeerrlleennggkkaappaann  ddaann  rroonnaa--rroonnaa  yyaanngg  

ddiippeerrlluukkaann  uunnttuukk  mmeemmaaiinnkkaann  ssuuaattuu  ppeerraannaann  tteerrtteennttuu..  

22..  TTiittiikk  ppaannddaanngg  ppaarraa  ddrraammaawwaann,,  ssaanngg  aarrssiitteekk  bbeerrttiinnddaakk  sseebbaaggaaii  ddaallaanngg  aattaauu  

ssuuttrraaddaarraa..  DDii  ssiinnii  ppeerrhhaattiiaann  aarrssiitteekk  ttiiddaakk  bbaannyyaakk  ppaaddaa  kkeebbuuttuuhhaann  ppaarraa  ttookkoohh  
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uunnttuukk  mmuunnccuull,,  nnaammuunn  aarrssiitteekk  mmeennggggeerraakkkkaann  ssii  ppeennggaaaammaatt  kkee  ssuuaattuu  aarraahh  

ddeennggaann  mmeemmbbeerriikkaann  ppeettuunnjjuukk--ppeettuunnjjuukk  vviissuuaall..  CCoonnttoohh::  SSuuaattuu  ddaaeerraahh  yyaanngg  

ddiitteerraannggii  ddaallaamm  kkoonntteekkss  kkeeggeellaappaann  aakkaann  mmeennaarriikk  oorraanngg..  SSuuaattuu  lloorroonngg  bbeerraattaapp  

ppaaddaa  uujjuunngg  ppllaazzaa  aakkaann  mmeennaarriikk  ppeerrggeerraakkaann,,  ddaann  sseetteerruussnnyyaa..  

PPEERRUUMMPPAAMMAAAANN  

PPeerruummppaammaaaann  yyaanngg  mmeelliippuuttii  MMeettaaffoorraa  ddaann  SSiimmiillee  

((mmeemmppeerrhhaattiikkaann  aabbssttrraakkssii––aabbssttrraakkssii))  mmeerruuppaakkaann  

ssaallaahh  ssaattuu  ddaarrii  LLiimmaa  KKoonnsseepp  sseellaaiinn  AAnnaallooggii,,  

HHaakkiikkaatt,,  KKoonnsseepp  PPrrooggrraammaattiikk,,  ddaann  CCiittaa--cciittaa..  

SSeeppeerrttii  hhaallnnyyaa  aannaallooggii,,  ppeerruummppaammaaaann  

mmeennggiiddeennttiiffiikkaassii  hhuubbuunnggaann--hhuubbuunnggaann  ddii  aannttaarraa  

bbeennddaa--bbeennddaa,,  aakkaann  tteettaappii  hhuubbuunnggaann  tteerrsseebbuutt  

lleebbiihh  bbeerrssiiffaatt  aabbssttrraakk..  PPeerruummppaammaaaann  

mmeenngggguunnaakkaann  kkaattaa––kkaattaa  ““sseeppeerrttii””  aattaauu  

““bbaaggaaiikkaann””  uunnttuukk  mmeenngguunnggkkaappkkaann  ssuuaattuu  

hhuubbuunnggaann..  PPeerruummppaammaaaann  mmeennggiiddeennttiiffiikkaassii  ppoollaa  hhuubbuunnggaann  sseejjaajjaarr,,  sseeddaannggkkaann  

aannaallooggii  mmeennggiiddeennttiiffiikkaassii  hhuubbuunnggaann  hhaarrffiiaahh  yyaanngg  mmuunnggkkiinn..  

  

MMEETTAAFFOORRAA  ––  CCoonnttoohh,,  ““AArrssiitteekkttuurr  bbaaggaaiikkaann  KKrriissttaall””,,  ““OObbeelliisskk  aaddaallaahh  ssuuaattuu  tteekkaa--tteekkii””,,  

““KKaammaarr  aaddaallaahh  sseebbuuaahh  dduunniiaa””,,  ““PPiinnttuu  aaddaallaahh  ssuuaattuu  uunnddaannggaann””,,  ““DDeerreettaann  kkoolloomm  

aaddaallaahh  ppaadduuaann  ssuuaarraa””,,  ““RRuummaahh  aaddaallaahh  ssuuaattuu  mmiimmppii””,,  ddaann  sseetteerruussnnyyaa..  

GGaammbbaarr  kkaannaann::  TThhee  NNaattiioonnaall  CCoolldd  WWaarr  EExxhhiibbiittiioonn  

bbuuiillddiinngg  aatt  tthhee  RRAAFF  MMuusseeuumm  iinn  CCoossggrroovvee,,  

SShhrrooppsshhiirree,,  wwaass  ddeessiiggnneedd  ttoo  bbee  aa  pphhyyssiiccaall  

mmeettaapphhoorr  ffoorr  tthhee  CCoolldd  WWaarr’’ss  ooppppoossiinngg  ffoorrcceess..  

PPaammeerraann  TThhee  NNaattiioonnaall  CCoolldd  WWaarr,,  ggeedduunngg  bbeerraaddaa  

ddii  mmuusseeuumm  RRooyyaall  AAiirr  FFoorrccee  ((RRAAFF)),,  CCoossggrroovvee,,  

SShhrrooppsshhiirree,,  ddiiddeessaaiinn  sseebbaaggaaii  pphhyyssiiccaall  mmeettaapphhoorr  

bbaaggii  kkeekkuuaattaann--kkeekkuuaattaann  llaawwaann  ppaaddaa  PPeerraanngg  

DDiinnggiinn..  

SSIIMMIILLEE  ––  BBeerraassaall  ddaarrii  kkaattaa  ““ssiimmiillaarr””  aattaauu  mmeemmiilliikkii  kkeemmiirriippaann  mmaassiihh  mmeerruuppaakkaann  

ppeerruummppaammaaaann  sseebbuuaahh  ggeedduunngg  yyaanngg  ddiippeerrssaammaakkaann  ddeennggaann  oobbjjeekk  llaaiinn  nnaammuunn  lleebbiihh  

jjeellaass  ddaarriippaaddaa  mmeettaaffoorraa..  


