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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Semarang adalah ibukota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki  sejarah dari 

awal mula ditemukan oleh Pangeran Made Pandan sampai dikuasai oleh VOC dan 

sampai sekarang ini. Sejarah Semarang ini sangat menarik untuk dijadikan bahan 

edukasi untuk semua kalangan, dari anak – anak sampai orang dewasa. Tidak sedikit 

bangunan – bangunan bersejarah yang sekarang menjadi tempat wisata bahkan di 

alih-fungsikan menjadi museum, contohnya adalah Lawang Sewu yang dulunya 

adalah kantor dari NIS atau Nederlands-Indische Spoorweg Maatschappij lalu menjadi 

kantor Djawatan Kereta Api Repoeblik Indonesia (DKARI) dan Museum Mandala 

Bhakti yang dulunya berfungsi sebagai Raad van Justitie atau Pengadilan Tinggi bagi 

golongan rakyat Eropa di Semarang. Potensi kota Semarang untuk menjadi salah satu 

pusat edukasi dan tempat wisata diperkuat dengan banyaknya sejarah – sejarah yang 

terjadi di kota Semarang, salah satu tempat wisata bersejarah tersebut adalah 

kawasan Kota Lama. 

Kota Lama dulunya dikelilingi oleh benteng fortifikasi (Benteng Vijfhoek) yang 

mengelilingi kawasan Kota Lama yang dibuat oleh VOC. (Menapak Jejak – Jejak 

Sejarah Kota Lama Semarang karya R. Soenarto dan L.M.F Purwanto, 2012). 

Kawasan Kota Lama yang pernah berada di dalam benteng Vijfhoek memiliki banyak 

bangunan kuno dengan gaya kolonial yang sampai saat ini masih terawat tetapi sudah 

di alihfungsikan menjadi bangunan komersial. Maka dari itu kawasan Kota Lama 

berpotensi tinggi sebagai kawasan wisata karena nilai sejarahnya yang sangat tinggi.  

Kota Semarang juga merupakan kota yang maju dan memiliki banyak tempat 

wisata, termasuk wisata edukasi bagi anak – anak sekolah sampai orang dewasa 

seperti museum Mandala Bhakti yang mengabadikan berbagai peristiwa perjuangan 

yang dialami oleh Bangsa Indonesia dan Museum Jawa Tengah Ranggawarsita yang 

berperan sebagai  museum yang menyimpan dan memamerkan berbagai warisan 

budaya dan benda budaya Jawa Tengah. Dari kedua museum itu belum ada yang 

menginformasikan tentang sejarah – sejarah yang ada pada kota Semarang dan 

kawasan Kota Lama yang menjadi salah satu icon tempat wisata bagi wisatawan 

domestik maupun manca negara karena masih kental dengan peninggalan Belanda. 

Pentingnya memberikan informasi dan edukasi tentang sejarah kota Semarang dan 



2 
 

kawasan Kota Lama adalah agar generasi – generasi tua dan muda dapat mengetahui 

identitas kota Semarang itu sendiri. 

B. Pertanyaan Masalah Desain 

Dari latar belakang yang diuraikan diatas dapat disimpulkan beberapa rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana membuat desain museum sejarah kota Semarang dan kawasan Kota 

Lama yang informatif dan tidak membosankan sehingga mampu menarik 

wisatawan domestik dan mancanegara? 

2. Bagaimana membuat desain museum sejarah  kota Semarang dan kawasan Kota 

Lama dengan merevitalisasi bangunan kolonial Belanda? 

C. Tujuan 

Tujuan dari perancangan Museum Sejarah ini adalah : 

1. Menjadi wadah untuk pembelajaran sejarah kota Semarang dan kawasan Kota 

Lama dari awal mula ditemukan sampai perginya bangsa penjajah baik dari 

koleksinya maupun bangunan dan lingkungan di sekitarnya. 

2. Menjadi museum sejarah Semarang pertama di Kota Lama yang diminati oleh 

wisatawan. 

D. Manfaat 

Manfaat pembangunan dari Museum Sejarah Semarang ini adalah : 

1. Warga Semarang khususnya sekitar Kota Lama 

Bagi warga Semarang sebagai sekitar yang memiliki usaha seperti souvenir dan 

lain – lain dekat museum ini dapat menambah jumlah pembeli dan bisa 

meningkatkan perekonomian di sekitar kawasan. 

2. Wisatawan Domestik dan Mancanegara 

Bagi wisatawan domestik, pembangunan Museum Sejarah ini dapat menjadi 

sarana pembelajaran dan pengetahuan tentang sejarah kota Semarang dan 

sejarah – sejarah yang ada di kota Semarang khususnya di kawasan Kota Lama.  

Bagi wisatawan mancanegara, merupakan salah satu tujuan wisata yang menarik 

karena selain untuk mempelajari sejarah - sejarah kota Semarang dan juga 

kawasan bersejarah yang masih kental dengan bangunan – bangunan kolonial 

yang tidak ada di negaranya. 

3. Pemerintah 

Bagi pemerintah, pembangunan Museum Sejarah ini dapat menambah daya tarik 

wisatawan untuk mengunjungi kota Semarang dan bisa menambah pemasukan 

daerah. 
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E. Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, masalah desain, tujuan dan manfaat kegiatan, dan 

sistematika pembahasan dari projek Museum Sejarah Semarang di Kota Lama.  

BAB II GAMBARAN UMUM 

Berisi tentang gambaran umum fungsi bangunan, gambaran umum lokasi dan tapak, 

gambaran umum lingkungan sosial-budaya mengenai projek Museum Sejarah 

Semarang di Kota Lama. 

BAB III PEMROGRAMAN ARSITEKTUR 

Berisi tentang analisa preseden dari museum – museum yang diamati dan analisa 

fungsional museum itu sendiri. Analisa preseden berisi tentang studi dan kesimpulan 

dari studi isi koleksi dan alur sirkulasi pada projek yang akan dibuat. Analisa 

fungsional berisi tentang analisis dari studi aktivitas, kebutuhan ruang, studi pelaku 

dan sirkulasi pelaku, jadwal operasional, persyaratan ruang, pola hubungan ruang, 

analisis jumlah pengelola dan pengunjung, besaran ruang, dan kebutuhan luas 

lahan. 

BAB IV PENYELURUHAN MASALAH DESAIN 

Berisi tentang kajian komprehensif (analisa situasi potensi dan kendala) antara 

manusia, bangunan, dan lingkungan dengan kondisi factual, pernyataan isu / 

permasalahan / fokus desain. Pernyataan masalah menjadi dasar dalam seluruh 

analisa, dan menguraikan beberapa teori atau studi literature yang digunakan untuk 

dasar dalam pemecahan masalah desain. Analisa komprehensif antara aspek ruang 

terhadap tapak dan lingkungan baik alami maupun buatan dalam projek Museum 

Sejarah Semarang di Kota Lama. 

BAB V KAJIAN TEORITIK 

Berisi tentang uraian teori yang digunakan untuk dasar dalam pemecahan masalah 

desain berdasarkan pada pernyataan masalah desain yang sudah diputuskan dalam 

projek Museum Sejarah Semarang di Kota Lama. 

BAB VI PENDEKATAN DESAIN 

Berisi tentang penetapan pendekatan perancangan sebagai dasar dalam 

pemecahan masalah yang berdasarkan pada pernyataan masalah desain yang 

ditetapkan dalam projek Museum Sejarah Semarang di Kota Lama. 

BAB VII KONSEP PERANCANGAN 

Berisi tentang penetapan konsep perencanaan sebagai landasan dalam proses 

perancangan arsitektur, dan konsep perencanaan merupakan pernyataan sebagai 

pegangan atau landasan dalam proses perancangan arsitektur, konsep ruang dan 
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tata ruang, konsep keruangan, konsep bentuk, konsep pelingkup, konsep struktur, 

konsep teknologi dalam projek Museum Sejarah Semarang di Kota Lama. 

BAB VIII 

Berisi tentang langkah tahapan dalam proses perancangan arsitektur. 

 

 


