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BAB IV 

ANALISA MASALAH 

A. Pernyataan Masalah Secara Komprehensif 

Berdasarkan data tentang tinjauan umum fungsi bangunan, tinjauan proyek sejenis, 

serta data tapak yang ada didapatkan beberapa analisa permasalahan tentang 

fungsi bangunan dengan aspek – aspek seperti aspek pengguna, tapak, dan 

lingkungan di luar tapak.  

1. Masalah Fungsi Bangunan dengan Aspek Pengguna 

Permasalahan tentang fungsi bangunan museum terhadap pengguna atau 

pengunjung bisa terdapat pada kesan museum yang membosankan, baik dari 

interiornya, fasad, maupun tatanan ruangnya padahal fungsi museum itu sendiri 

adalah sebagai wadah informasi dan edukasi tentang sejarah – sejarah yang 

ada dan harus menarik minat pengunjung untuk berkunjung.  Anak – anak 

sebagai generasi penerus bangsa tentunya membutuhkan hal – hal yang bersifat 

ekspresif, inovatif, dan kreatif untuk mengembangkan potensi – potensi mereka 

dalam berpikir dan berimajinasi. Oleh karena itu untuk membantu 

mengembangkan potensi mereka dalam belajar tentang sejarah diperlukan 

media yang memadai sehingga mereka tertarik untuk mengunjungi museum dan 

melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan. 

2. Masalah Fungsi Bangunan dengan Tapak 

Permasalahan tentang fungsi bangunan museum terhadap tapak terdapat pada 

bangunan eksisting yang bernama gedung Schouwburg. Schouwburg  yang 

dulunya merupakan gedung pertunjukan, sekarang adalah salah satu bangunan 

cagar budaya yang tidak boleh dirobohkan atau dibongkar. Sedangkan projek 

Museum Sejarah ini memerlukan bangunan museum dengan ruang – ruang 

displaynya, maka dari itu diperlukan tindakan untuk menyesuaikan syarat – 

syarat ruang display dengan kondisi bangunan yang sebelumnya merupakan 

gedung pertunjukan tersebut. Selain itu dalam membangun projek Museum 

Sejarah Semarang di Kota Lama ini tentunya juga harus memperhatikan 

peraturan – peraturan yang ada dan sesuai dengan lokasinya. 

3. Masalah Fungsi Bangunan dengan Lingkungan di Luar Tapak 

Bangunan sekitar tapak pada Jalan Cendrawasih memiliki karakteristik yang 

bermacam macam, ada yang sudah modern dan ada yang masih merupakan 
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bangunan kuno. Hal ini dapat menjadi potensi untuk membangun bangunan baru 

dengan gaya arsitektur yang modern karena lingkungan sektiar yang sudah 

merupakan gabungan dari arsitektur modern dan kuno.  

Adanya projek Museum Sejarah Semarang di Kota Lama yang terletak pada 

jalan Cendrawasih tentunya akan menyebabkan meningkatnya kepadatan orang 

– orang yang melewati jalan tersebut. Selain itu kawasan Kota Lama Semarang 

akan menjadi City Walk yang berarti kendaraan pribadi maupun umum tidak 

diperbolehkan melewati kawasan Kota Lama. Tentu saja dengan berjalan kaki 

pada kawasan Kota Lama dapat melelahkan dan membutuhkan tempat untuk 

beristirahat sejenak sebelum melanjutkan aktivitasnya. Oleh karena itu 

diperlukan perencanaan untuk menyingkapi permasalahan tersebut. 

 

Dari tiga aspek diatas disimpulkan potensi dan kendala baik fisik dan non fisik seperti 

dibawah ini : 

 

Tabel 4.  1 Potensi Pada Lokasi Tapak 
Sumber : Analisis Pribadi 

POTENSI 

NO. FISIK NON FISIK 

1. Kondisi tapak memiliki topografi yang datar 
sehingga sangat mendukung dalam 
perancangan museum. 

Lokasi Tapak memiliki 
peruntukan sebagai 
kawasan rekreatif 

2. Lokasi tapak berada pada kawasan bersejarah 
yang mendukung proses edukasi tentang 
sejarah. 

Diperbolehkan membangun 
bangunan baru dengan 
gaya arsitektur modern 

3. Pemilihan lokasi tapak mudah untuk ditemukan 
karena dilewati jalan utama. 

Warga sekitar mendukung 
jika ada bangunan ber 
arsitektur modern di jalan 
Cendrawasih 

4. Terdapat eksisting bangunan Schouwburg 
untuk di alihfungsikan menjadi museum 
Sejarah 

 

5. Adanya museum sejarah Semarang yang 
didukung dengan merevitalisasi bangunan 
kolonial dapat menjadi daya tarik bagi 
wisatawan 

 

 

Tabel 4.  2 Kendala Pada Lokasi Tapak 
Sumber : Analisis Pribadi 

KENDALA 

NO. FISIK NON FISIK 

1. Belum adanya tempat untuk beristirahat bagi 
para pejalan kaki yang melewati jalan 
Cendrawasih. 

Koridor jalan Cendrawasih 
cenderung sepi pada 
malam hari 

2. Kurangnya vegetasi pada koridor jalan  
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Cendrawasih 

3. Merubah fungsi gedung Schouwburg yang 
dulunya merupakan gedung pertunjukan 
menjadi gedung museum. 

 

 

B. Masalah – Masalah Yang Muncul 

Masalah – masalah yang muncul dari ketiga aspek pengguna, tapak, dan lingkungan 

diluar tapak adalah : 

1) Menentukan desain museum yang menarik bagi pengunjung. 

2) Tindakan yang diperlukan untuk menggunakan kembali bangunan cagar 

budaya yang sudah rusak. 

3) Pembangunan museum sejarah harus mengikuti peraturan – peraturan 

yang berlaku pada Kawasan Kota Lama 

4) Penerapan gaya arsitektur modern berdekatan dengan bangunan yang 

memiliki arsitektur kolonial. 

5) Mengelola lingkungan di luar tapak untuk mendukung kegiatan 

perencanaan City Walk pada Kawasan Kota Lama khususnya pada koridor 

jalan Cendrawasih. 

C. Pernyataan Masalah 

Dari pernyataan masalah dengan berbagai aspek, dan melihat potensi dan kendala 

pada dalam dan luar tapak maka ditentukan pernyataan masalah desain sebagai 

berikut : 

1) Bagaimana membuat Museum Sejarah kota Semarang dengan 

merevitalisasi bangunan Kolonial Belanda yang merupakan salah satu 

cagar budaya? 

2) Bagaimana membuat desain Museum Sejarah kota Semarang yang 

informatif dan tidak membosankan dari ruang – ruang maupun fasadnya 

sehingga mampu menarik pengunjung dari segala kalangan dan usia? 

 

  


