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BAB VII 

LANDASAN PERANCANGAN 

A. Landasan Perancangan Tata Ruang Bangunan 

Penataan ruang – ruang khususnya pada ruang display museum Sejarah 

Semarang di Kota Lama ini adalah dengan menggunakan alur sirkulasi timeline atau 

linimasa yang berlaku pada kedua massaa bangunan museum tersebut. Penataan 

linimasa ini bertujuan agar penyampaian sejarah untuk edukasi para pengunjung 

dapat tersampaikan dengan runtut dari awal mula sampai periode tertentu.  

Alur sirkulasi yang digunakan adalah sirkulasi linier dengan pengembangan 

alur suggested atau disarankan sehingga pengunjung dapat belajar mengenai 

sejarah melalui koleksi – koleksi museum sejarah dengan urutan yang telah 

disediakan namun masih dapat memilih alurnya sendiri. 

B. Landasan Perancangan Bentuk Bangunan 

Massa bangunan pada projek Museum Sejarah di Kota Lama ini terdiri dari tiga 

massa bangunan yaitu dua massa bangunan museum dan satu cafetaria. Massa 

bangunan museum yang merupakan bangunan eksisting dari gedung Schouwburg 

ini berbentuk persegi dan lingkaran, untuk bangunan museum baru yang akan 

dibangun berbentuk persegi panjang yang dilengkungkan agar menyerupai bentuk 

buah asam jawa. Sedangkan untuk bangunan cafetaria hanya berbentuk persegi 

panjang namun massa bangunan ini lebih terbuka dibandingkan kedua massa 

bangunan museum yang tertutup. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.  2 Bentuk Massa Bangunan Eksisting 
Sumber : Analisis Pribadi 

Gambar 7.  1 Bentuk Massa Bangunan Baru 
Sumber : Analisis Pribadi 

Gambar 7.  3 Bentuk Massa Bangunan Cafetaria 
Sumber : Analisis Pribadi 
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C. Landasan Perancangan Struktur Bangunan 

Dengan ketinggian bangunan baru yang akan dirancang hanya 2 lantai, dan 

topografi tapak yang relatif datar maka pondasi yang akan digunakan dalam 

perancangan Museum Sejarah Semarang di Kota Lama yaitu menggunakan pondasi 

footplate. 

Untuk struktur atap pada bangunan baru dilakukan dengan pertimbangan dari 

bentang bangunan. Pada massa bangunan yang menerapkan konsep metafora dan 

pada iklim yang tropis, maka alternatif struktur yang digunakan adalah atap miring 

dengan rangka pipa baja.  

 

 

 

 

 

 

 

D. Landasan Perancangan Wajah Bangunan 

Untuk wajah massa bangunan eksisting akan dilakukan pemugaran sehingga 

kembali menjadi wajah bangunan saat masih awal dibangun yaitu dengan gaya 

arsitektur neo klasik tanpa dilakukan penambahan ornamen – ornamen yang tidak 

sesuai dengan fasad gedung Schouwburg. Sedangkan untuk massa bangunan yang 

baru karena merupakan bangunan modern maka dilakukan penambahan secondary 

skin dengan bahan dari ACP untuk mendukung konsep metafora yang mengambil 

bentuk  fasad seperti buah asam jawa. Selain itu secondary skin tersebut dapat 

menjadi respon terhadap cahaya matahari yang masuk ke dalam bangunan. 

E. Landasan Perancangan Utilitas Bangunan 

Utilitas bangunan yang terutama untuk ruang – ruang display sesuai dengan 

fungsi museum adalah pencahayaan dan penghawaan. Karena kedua massa 

bangunan museum yang tertutup maka agar mendukung suasana dalam setiap 

display peristiwa bersejarah digunakan pencahayaan buatan. Pencahayaan buatan 

yang digunakan adalah spotlight dan downlight untuk menyinari setiap display – 

display agar menjelaskan detail pada benda koleksi museum dan lampu LED untuk 

menerangi ruangan display keseluruhan. 

Gambar 7.  4 Rangka Pipa Baja 
Sumber : https://www.konstruksibesibaja.com/struktur-space-frame/ 

 

https://www.konstruksibesibaja.com/struktur-space-frame/
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Untuk penghawaan yang digunakan pada museum sejarah ini adalah 

penghawaan buatan di ruang – ruang display pada kedua massa bangunan museum. 

Dikarenakan oleh massa bangunan yang tertutup untuk mendukung suasana display 

peristiwa bersejarah. Penghawaan yang digunakan pada ruang – ruang display 

adalah AC central, sedangkan untuk ruang – ruang seperti kantor hanya 

menggunakan AC split dan penghawaan alami pada bangunan massa cafetaria. 

Untuk keamanan terhadap kebakaran, menggunakan sprinkler yang berisi 

busa untuk menghindari diorama yang tidak tahan terhadap air. Disetiap sudut 

ruangan juga dilengkapi dengan APAR dan Hydran Box pada beberapa titik 

bangunan. Sedangkan untuk keamanan terhadap tindakan kriminal menggunakan 

CCTV. 

 

  


