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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

3.1. Gambaran Umum Penelitian 

Lawang Sewu merupakan salah satu wisata heritage dan arsitektur yang terletak 

di daerah Tugu Muda, kota Semarang. Sejak tahun 2011 pemerintah kota 

mengadakan pemugaran Lawang Sewu secara bertahap untuk menjadikan Lawang 

Sewu menjadi kawasan wisata yang menarik untuk dikunjungi. Hal ini 

menjadikan Lawang Sewu menjadi kawasan wisata yang ramai dikunjungi oleh 

turis domestik maupun mancanegara. Terlebih lagi letaknya yang strategis di 

pusat kota Semarang sehingga mudah dijangkau. Berikut adalah lokasi Lawang 

Sewu ditinjau dari setelit  

 

Gambar 3.1 Lawang Sewu via Google Maps 
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Gambar 3.2 Lawang Sewu via Google Earth 
 

3.3.1. Data 1 – Objek Penelitian 

a. Sejarah Lawang Sewu 

Berdasarkan sumber dokumen publik yang berada di gedung Lawang Sewu, 

bangunan tersebut dahulu dibangun oleh pemerintah Belanda dimana saat itu 

dibangun dengan tujuan sebagai kantor Nederlandsch Indische Spoorweg 

Maatscappij (NIS) yaitu kantor pusat kereta api swasta yang pertama kali 

membangun jalur kereta api di Indonesia. Oleh sebab sejarah Lawang Sewu tidak 

lepas dari sejarah perkeretaapian Indonesia. Pada saat digunakan sebagai kantor 

NIS, seluruh gedung digunakan sebagai kantor administrasi Kereta Api yang 

mengurus dan meengelola seluruh kereta api di Indonesia. 

 Pertama kali Lawang Sewu dibangun pada tanggal 27 Februari 1904 

hingga Juli 1907. Pada saat itu pertama kali yang dibangun adalah rumah penjaga 
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dan bangunan percetakan, kemudian dilanjutkan dengna pembangunan gedung 

utama yang berbentuk huruf L (gedung A). Karena saat ini banyaknya jumlah 

pegawai yang bekerja, maka pada tahun 1916 hingga 1918 NIS membangun 

kembali kantor yang terletak di sisi timur laut (gedung B). Perancang bangunan 

Lawang Sewu adalah Prof. Jacob F. Klinkhamer dan B.J. Quendag, merupakan 

arsitek dari Amsterdam – Belanda 

 Gedung Lawang Sewu sudah beberapa kali mengalami peralihan fungsi. 

Ketika pertama kali dibangun, gedung digunakan sebagai kantor administrasi NIS. 

Tahun 1942-1945 ketika jaman penjajahan Jepang, gedung ini digunakan sebagai 

kantor Riyuku Sokyuku (Djawatan Transportasi Jepang) dan sebagai penjara 

bawah tanah untuk orang-orang Indonesia. Pada saat pertempuran lima hari di 

Semarang yaitu pada tanggal 14-19 Oktober 1945, Lawang Sewu menjadi basis 

pertahanan para pemuda Semarang untuk melawan tentara Jepang. Setelah itu  

digunakan sebagai kantor DKRI (Djawatan Kereta Api Republik Indonesia). 

Tahun 1949 digunakan oleh Kodam IV Diponegoro. Pada tahun 1994, gedung 

diserahkan kembali kepada PT KAI. Selama hampir puluhan tahun, gedung 

terbengkalai dan tidak digunakan sama sekali. Pada tahun 2009, oleh PT KAI, 

gedung dipugar untuk diperbaiki agar dapat menjadi tempat wisata yang layak dan 

menarik. 

b. Arsitektural  Lawang Sewu 

Lawang Sewu memiliki 5 gedung yang terdiri dari 3 gedung utama dan 2 gedung 

kecil. Mulai tahun 2011, PT KAI mulai melakukan proses pemugaran secara 

bertahap. Hingga saat ini sedang dilakukan pemugaran tahap pertama yang 
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meliputi gedung A dan gedung C. Selanjutnya pada tahap berikutnya akan 

dilakukan pemugaran gedung B dan gedung lainnya. Nantinya Gedung A rencana 

akan digunakan sebagai living musem, dimana terdapat berbagai kegiatan antara 

lain ruang pamer kerajinan dan seni Nusantara, ruang perkantoran, pertemuan dan 

seminar. Dengan demikian nantinya diharapkan Lawang Sewu dapat menjadi 

bangunan yang berdaya guna dan menjadi media penghubungan masyarakat 

dengan kerajinan dan kesenian Nusantara. 

   

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.3 Denah Lokasi Lawang Sewu 

(Sumber : dokumentasi publik) 

 
 Arsitektur Lawang Sewu sangat menarik, apabila kita melihat dari luar, 

Bangunan ini mengikuti gaya art deco dimaana tampak kaca-kaca patri yang 

berfungsi sebagai jendela Lawang Sewu yang mencirikan kubisme. Selain itu 

bangunan memiliki sisi geometris pada tiap-tiap lengkungan maupun sudut 

ruangan. Arsitek yang membangun Lawang Sewu patut diacungi jempol. Hampir 

setiap bagian ruangan dari Lawang Sewu memiliki manfaat tersendiri. Selain itu 
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90% bahan bangunan diimpor dari Eropa, tidak mengherankan apabila bangunan 

Lawang Sewu tetap kokoh berdiri walaupun berusia ratusan tahun. Sang arsitektur 

juga telah merancang Lawang Sewu sebagai bangunan anti gempa. Sehingga 

apabila terjadi gempa, struktur bangunan tidak akan roboh, hanya bergeser.  

 Terdapat dua gedung utama di Lawang Sewu yang  memiliki 3 lantai dan 

ruang bawah tanah. Lantai pertama dan kedua digunakan sebagai perkantoran, 

sedangkan lantai ketiga yang merupakan atap /plafon yang didesain tinggi dan 

memiliki banyak jendela, tujuannya agar terdapat sirkulasi udara menjadi lancar 

dan menjaga ruangan agar tetap sejuk. Setelah kemerdekaan, lantai tiga biasanya 

digunakan sebagai lapangan bulutangkis, dan pertunjukan kesenian dan 

kebudayaan.  Lawang Sewu juga memiliki ruang bawah tanah. Ruangan tersebut 

didesain untuk menampung air hujan. Namun pada saat penjajahan Jepang, 

ruangan bawah tanah digunakan sebagai penjara dan tempat aksekusi.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 3.4 Gedung Lawang Sewu 

(Sumber : dokumentasi pribadi) 
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Gambar 3.5 Gedung B Lantai 1 

(Sumber : dokumentasi pribadi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.6 Aula di lantai 2 

(Sumber : dokumentasi pribadi) 
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Gambar 3.7 Gedung B Lantai 3 (Atap) 

(Sumber : dokumentasi pribadi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.8 Ruang Bawah Tanah 

(Sumber : dokumentasi pribadi) 
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 Gambar 3.9 Gedung A setelah pemugaran 

(Sumber : dokumentasi pribadi) 

 

Pada dua gedung utama terdapat lorong-lorang pada sisi bagian luar bangunan dan 

bagian dalam ruangan. Lorong-lorong ini berfungsi untuk melindungi dari sinar 

matahari secara langsung. Apabila kita berada di dalam ruangan, maka kita tidak 

akan merasa panas. Selain itu letak toilet selalu berada jauh atau di luar gedung, 

dengan pertimbangan kesehatan. Toilet dianggap sebagai sumber bibit penyakit 

dan tempat berkembangkan penyakit, oleh sebab itu harus diletakkan jauh dari 

ruangan-ruangan. Melihat hal-halt tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada saat 

itu arsitek Belanda sangat hebat, karena beliau membangun Lawang Sewu dengan 

mempertimbangkan efesiensi dan kegunaan gedung itu sendiri. Setiap gedung 

dirancang agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya untuk kelangsungan 

bangunan dikemudian hari. 
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      Gambar 3.10 Lorong Luar Gedung B                             Gambar 3.11 Toilet  
    
               (Sumber : dokumentasi pribadi)                                 (Sumber : dokumentasi pribadi) 
 
 

c. Lawang Sewu Saat Ini 

Lawang Sewu mulai dikenal oleh masyarakat ketika sebuah stasiun televisi 

mengadakan uji nyali di Lawang Sewu. Semenjak itu banyak masyarakat yang 

berdatangan karena penasaran akan kemistisan dari Lawang Sewu. Suasana di 

sekitar Lawang Sewu tidak akan pernah sepi, karena terletak di pusat kota. Jalan 

di depan Lawang Sewu merupakan jalan utama yang selalu dilalui oleh kendaraan 

beroda dua maupun roda empat. Lawang Sewu juga menjadi mata pencaharian 

bagi para penduduk sekitar dengan berjualaan makanan maupun minuman di area 

luar gedung Lawang Sewu.  Suasana malam hari, terutama saat hari Sabtu dan 
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Minggu akan tampak lebih ramai, dimana banyak muda mudi yang berkumpul 

bersama teman-teman di area Tugu Muda dan sekitar Lawang Sewu. Selain itu 

banyak kegiatan/ event tertentu yang dilakukan oleh pihak luar maupun pihak 

dalam di Lawang Sewu, antara lain pameran lukisan, Lawang Sewu Expo, dan 

sebagainya. Oleh sebab itu Lawang Sewu tidak pernah sepi pengunjung. 

d. Pengunjung Lawang Sewu 

Dari tahun ke tahun jumlah pengunjung terus bertambah banyak. Rata-rata 

pengunjung merupakan wisatawan yang berada di luar kota Semarang yang 

berkunjung bersama keluarga. Tak jarang wisatawan yang berasal dari luar Pulau 

Jawa juga berdatangan mengunjungi Lawang Sewu. Selain itu banyak siswa-siswa 

yang melakukan studi wisata ke Lawang Sewu. Keunikan lokasi dan bangunan 

arsitektur Lawang Sewu dijadikan sebagai tempat lokasi syuting beberapa film 

terkenal, foto prewedding, dan fotografi oleh beberapa kalangan fotografer. 

 Penulis mengunjungi Lawang Sewu ketika hari libur nasional. Ketika itu 

Lawang Sewu tampak ramai, baik dari luar pagar, maupun di dalam gedung 

Lawang Sewu itu sendiri. Pada hari libur dan hari besar, jumlah pengunjung 

memang  sangat banyak dibandingkan hari biasa.  Rata-rata pengunjung harian 

berkisar antara 200-500 pengunjung perhari. Ketika hari libur panjang, terjadi 

pembludakan mencapai 1000 pengunjung. Berikut adalah data jumlah pengunjung 

dari tahun 2011 hingga 2013. 
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Tabel 3.1 Jumlah Pengunjung Periode tahun 2011 

(sumber : PT Kereta Api Indonesia) 

 

 Data diatas merupakan data jumlah pengunjung pada tahun 2011, yaitu 

ketika Lawang Sewu selesai dipugar. Lawang Sewu menjadi tempat wisata yang 

mulai dikunjung oleh masyarakat dari berbagai kota baik domestic maupun luar 

negeri. Tercatat total pengunjung selama tahun 2011 adalah 68.630, dengan 

mayoritas pengunjung dewasa. 

No Bulan 
Pengunjung 

Jumlah 
Dewasa Anak-Anak 

1 Januari 3.361 2.241 5.602 

2 Februari 2.361 1.180 3.541 

3 Maret 1994 997 2.991 

4 April 3.241 1.620 4.861 

5 Mei 2.594 1.729 4.323 

6 Juni 3.383 2.255 5.638 

7 Juli 2.772 2.376 5.148 

8 Agustus 2.029 1.353 3.382 

9 September 6.518 4.345 10.863 

10 Oktober 4.264 2.843 7.107 

11 November 2.596 1.731 4.327 

12 Desember 6.508 4.339 10.847 

Total 41.621 27.009 68.630 
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Tabel 3.2 Jumlah Pengunjung Periode tahun 2012 

(sumber : PT Kereta Api Indonesia) 

 

Pada tahun 2012, terjadi kenaikan jumlah pengunjung yaitu mencapai 121.696 

pengunjung. Hal ini merupakan pertanda baik, pemugaran yang dilakukan 

pemerintah daerah dan PT KAI berhasil meningkatkan minat para wisatawan yang 

datang ke Semarang untuk berwisata di Lawang Sewu.  

 

No Bulan 
Pengunjung 

Jumlah 
Dewasa Anak-Anak 

1 Januari 3.956 2.637 6.592 

2 Februari 2.254 1.503 3.757 

3 Maret 2.651 1.767 4.418 

4 April 2.652 1.768 4.420 

5 Mei 3.924 2.616 6.540 

6 Juni 5.145 3.430 8.575 

7 Juli 7.473 4.982 12.455 

8 Agustus 9.899 6.599 16.498 

9 September 6.448 4.298 10.746 

10 Oktober 5.813 3.876 9.689 

11 November 6.872 4.586 11.458 

12 Desember 15.928 10.620 26.548 

Total 73.014 48.682 121.696 
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Tabel 3.2 Jumlah Pengunjung Periode tahun 2013 

(sumber : PT Kereta Api Indonesia) 

 

Pada tahun 2013, kenaikan jumlah pegunjung terus bertambah hingga 233.599 

pengunjung. Jumlah pengunjung dewasa adalah 187.351 dan anak-anak berjumlah 

46.208 pengunjung. 

 

No Bulan 
Pengunjung 

Jumlah 
Dewasa Anak-Anak 

1 Januari 11.145 3.188 14.344 

2 Februari 7.158 1.474 8.632 

3 Maret 12.613 1.841 14.427 

4 April 8.735 1.041 9.776 

5 Mei 11.864 1.643 13.507 

6 Juni 14.767 2.755 17.522 

7 Juli 9.215 2.143 11.358 

8 Agustus 20.642 5.968 26.610 

9 September 12.104 2.234 14.338 

10 Oktober 13.237 4.919 18.156 

11 November 25.383 3.372 28.755 

12 Desember 40.477 15.657 56.134 

Total 187.351 46.208 233.559 
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Gambar 3.12 Diagram Jumlah Pengunjung Lawang Sewu 

(Sumber : PT Kereta Api Indonesia) 

 

 Dari diagram diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dari tahun ketahun jumlah 

pengunjung Lawang Sewu mengalami peningkatan yang luar biasa. Hal ini 

menandakan semakin besar minat masyarakat untuk berwisata  dan mengetahui 

sejarah maupun arsitektur dari Lawang Sewu. 

 Harga tiket masuk Lawang Sewu  

 Pelajar    : Rp. 5000.- / orang 

 Dewasa    : Rp. 10.000.- / orang 

 Tour Guide    : Rp. 30.000.- / orang 

 Masuk ruang bawah tanah  : Rp. 20.000.- / orang 

Harga tiket Lawang Sewu terbilang cukup mahal bila dibandingkan dengan 

tempat wisata lainnya di sekitar Semarang. Untuk dapat masuk ke ruang bawah 
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tanah, dikenakan biaya lagi untuk ongkos pengganti senter dan sepatu boot. 

Masuk ke dalam ruang bawah tanah cukup menarik dan mengesankan, terlebih 

lagi dengan sejarah ruang bawah tanah yang diceritakan oleh pemandu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Tiket Masuk Lawang Sewu 

(Sumber : dokumentasi pribadi) 

 

Tarif parkir pengunjung yang menggunakan sepeda motor adalah RP. 3000,- 

sedangakan pengunjung yang menggunakan mobil dikenakan tariff sebesar Rp. 

5000,-. Yang menjadi perhatian adalah kurangnya lahan parkir bagi pengunjung 

Lawang Sewu. Parkir sepeda motor dan mobil berada di samping gedung Lawang 

Sewu disamping kanan kiri kali di Semarang. Dulunya arena parkir pernah 

diletakkan di dalam halaman kawasan wisata Lawang Sewu, namun ternyata 

getaran mobil dan motor yang terlalu banyak dapat merusak bangunan Lawang 

Sewu. Sehingga area parker kembali diarahkan di luar gedung Lawang Sewu. 
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Gambar 3.14 Area Parkir Lawang Sewi 

(Sumber : dokumentasi pribadi) 

 

e. SWOT Lawang Sewu 

Strenght 

- Arsitektur Lawang Sewu yang menarik dan megah. 

- Lawang Sewu memiliki nilai sejarah dan asal usul yang menarik untuk 

diketahui. 

- Lawang Sewu tidak memiliki unsure religi manapun, sehingga dapat 

dijangkau oleh semua kalangan. 

- Letak Lawang Sewu yang sangat strategis, di pusat kota Semarang. 

Weakness 

- Unsur mistis yang melekat pada Lawang Sewu 

- Harga tiket yang cukup mahal bila dibandingkan dengan tempat wisata 

lainnya. 
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- Tidak adanya informasi yang cukup lengkap dan baik ketika berada di 

area Lawang Sewu. 

 Opportunity 

- Pemugaran yang saat ini dilakukan oleh pemerintah, untuk membuat 

Lawang Sewu menjadi kawasan wisata yang lebih baik lagi kedepannya. 

- Lawang Sewu berada di naungan PT Kereta Api Indonesia, perusahaan 

miliki pemerintah yang dikenal oleh masyarakat luas. 

- Lawang Sewu memikiki wisata bawah tanah yang tidak dimiliki oleh 

bangunan sejarah lainnya 

Threat 

- Banyaknya wisata arstektur yang menarik dan lebih terjangkau di 

Semarang seperti Sam Poo Kong, gereja Blenduk, Mesjid Agung Jawa 

Tengah, dan sebagainya. 

- Pemikiran tiap individu, dimana menganggap wisata sejarah adalah hal 

yang membosankan. 

3.1.2. Data 2 – Hasil Penelitian 

a. Observasi 

Semenjak adanya pemugaran yang dilakukan oleh pemerintah dan PT KAI, 

bangunan Lawang Sewu kembali hidup dan dikunjungi banyak wisatawan. Mulai 

terjadi banyak perubahan dan pembenahan yang dilakukan. Ketika penulis 

mengadakan kunjungan serta observasi ke Lawang Sewu, penulis melihat sangat 

minimnya sign system yang dapat mengajak dan mengatur pengunjung untuk 
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menjelajahi area Lawang Sewu. Petunjuk arah yang digunakan sebagai arah 

masuk dan arah keluar hanya menggunakan kertas yang diprint dan ditempelkan 

pada sebuah papan bertangkai. Tinggi papan tersebut kurang lebih hanya 75 cm. 

Apabila dilihat, tentu akan mengurangi aspek keterbacaan informasi yang ingin 

disampaikan, karena tinggi rata-rata pengunjung diatas 100 cm.  

 Ketika para pengunjung masuk ke halaman utama, penulis mengamati 

pengunjung yang tidak menggunakan pemandu mengalami kebingungan. Mereka 

tidak mengetahui pasti informasi tiap gedung dan arah perjalanan ketika 

menjelajahi area Lawang Sewu. Oleh sebab itu dibutuhkannya sign system yang 

dapat membantu pengunjung untuk mengarahkan dan menjelajahi Lawang Sewu 

b. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan 

Lawang Sewu. Penulis melakukan wawancara dengan salah satu staff karyawan 

Lawang Sewu, bapak Dimas. bapak Dimas mengatakan petunjuk arah sangat 

diperlukan ketika akan menjelajahi Lawang Sewu. Terlebih lagi saat ini Lawang 

Sewu sedang mengadakan pemugaran. Dengan adanya petunjuk arah yang baik 

akan semakin menambah kualitas dari Lawang Sewu itu sendiri. Selain itu Pak 

Dimas menginginkan agar desain petunjuk arah yang dibuat harus menyatu dan 

sesuai dengan ciri khas dari Lawang Sewu sebagai bangunan heritage. 
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 Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Kirman, salah 

satu pemandu dari Lawang Sewu. Beliau mengatakan bahwa total jumlah 

pemandu/tour guide Lawang Sewu adalah 40 orang.  Namun tidak setiap hari 

semua pemandu bekerja di Lawang Sewu. Pada siang hari pengunjung tidak 

diwajibkan untuk menggunakan pemandu. Tetapi pada malam hari, setiap 

rombongan  diwajibkan menggunakan pemandu. Pak Kirman menuturkan bahwa 

ketika hari libur, pengunjung yang berdatangan sangat banyak. Mereka tampak 

antusias mengenal Lawang Sewu, terutama kemistisan dari Lawang Sewu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Bapak Kirman, pemandu Lawang Sewu 

(Sumber : dokumentasi pribadi) 

 

 Penulis juga melakukan wawancara dengan pengunjung Lawang Sewu. 

Salah satu pengunjung mengatakan mereka tidak menggunakan pemandu 

dikarenakan tarif pemandu yang cukup mahal. Pengunjung lain mengatakan 
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kebingungan karena terdapat banyak ruangan di Lawang Sewu. Pengunjung yang 

bernama ibu Sri datang bersama keluarga sudah kedua kalinya mengunjungi 

Lawang Sewu. Ketika sedang mewawancarai, beliau sedang menunggu pemandu. 

Selain itu banyak pengunjung mengeluh tidak  adanya informasi atau petunjuk 

mengetahui letak ruang bawah tanah dan toilet di Lawang Sewu. Mereka harus 

bertanya-tanya dahulu sedangkan tidak ada petugas yang stand by di tiap-tiap 

gedung Lawang Sewu. 

 

c. Kuesioner 

Dalam melakukan survey, penulis juga menyebarkan kuesioner kepada 60 

pengunjung Lawang Sewu. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa tahukah 

pengunjung mengenai petunjuk arah yang ada di Lawang Sewu. Kuesioner ini 

juga berfungsi untuk mengetahui di bagian mana pengunjung biasanya kesulitan 

dalam menemukan tempat/tujuan mereka.  Selain itu kuesioner ini juga berfungsi 

untuk mengetahui seberapa penting /kebutuhan akan sign system di area Lawang 

Sewu. Daftar pertanyaan meliputi demografis serta pertanyaan seputar petunjuk 

arah di Lawang Sewu. 

 

Perancangan Sign ..., Adhelyn Anggraini, FSD UMN, 2014



	  

87 
	  

 

 Gambar 3.16 Jumlah Kunjungan 

(sumber : kuesioner) 

Pengunjung Lawang Sewu mayoritas baru pertama kali pergi ke Lawang Sewu, 

hal ini menandakan bahwa area Lawang Sewu merupakan hal yang baru bagi 

mereka ketika menjelajahi masing-masing ruangan. 

 

 

Gambar 3.17 Tujuan kedatangan 

(sumber : kuesioner) 

Tujuan kedatangan pengunjung sebanyak 35% adalah untuk menambah ilmu 

pengetahuuan & sejarah tentang Lawang Sewu, sisanya hanya untuk jalan-jalan. 
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Gambar 3.18 Sejarah Lawang Sewu 

(sumber : kuesioner) 

Sebanyak 65% jumlah pengunjung tidak mengetahui pasti sejarah Lawang Sewu. 

Padahal sudah terdapat papan-papan yang berisi cerita sejarah Lawang Sewu. Saat 

penulis mewawancarai beberapa pengunjung, mereka menjawab malas membaca 

tulisan yang begitu banyak. Sehingga mereka membacanya pun hanya sambil lalu. 

 

Gambar 3.19 Mengunjungi semua ruangan Lawang Sewu 

(sumber : kuesioner) 
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Tidak semua pengunjung mengunjugi gedung ataupun ruangan di Lawang Sewu, 

hal ini sebabkan karena banyaknya ruangan yang ada di dalam gedung Lawang 

Sewu, sehingga pengunjung mengalami kebingungan akan arah dan tempat-

tempat yang harus dikunjungi. 

 

 

Gambar 3.20 Letak Kantor Pusat Informasi 

(sumber : kuesioner) 

Sebanyak 65% pengunjung tidak mengetahui letak kantor pusat informasi. Hal ini 

disebabkan karena kantor terletak di lantai dua gedung C. Ketika berada di area 

halaman Lawang Sewu, tidak ada petunjuk arah yang memberikan informasi 

mengenai letak kantor Pusat Informasi. 
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Gambar 3.21 Letak Toilet 

(sumber : kuesioner) 

Banyak pengunjung tidak mengetahui letak toilet, hal ini disebabkan karena tidak 

adanya petunjuk arah dan informasi mengenai lokasi toilet di area Lawang Sewu. 

 

 

Gambar 3.22 Peraturan & Larangan di Lawang Sewu 

(sumber : kuesioner) 

Sejumlah 61% pengunjung tidak mengetahui peraturan & larangan yang ada di 

Lawang Sewu, seperti dilarang merokok, dilarang melakukan kegiatan mistis, 
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dilarang duduk di pembatas selasar, dan sebagainya. Penulis mengamati banyak 

pengunjung yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Masih banyak pengunjung 

yang merokok di area Lawang Sewu. Pada saat ramai, banyak pengunjung yang 

duduk di pembatas selasar. Peraturan mengenai hal itu sudah ada namun 

sepertinya pengunjung tidak membacanya. 

 

 

Gambar 3.23 Papan Identitas & Petunjuk Arah di Lawang Sewu 

(sumber : kuesioner) 

 

Sebanyak 77% pengunjung mengatakan bahwa tidak ada papan identitas & 

petunjuk arah yang lengkap di Lawang Sewu. Hal ini membuat pengunjung 

kebingungan ketika berkeliling di area Lawang Sewu. 
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Gambar 3.24 Kepuasan Informasi di Lawang Sewu 

(sumber : kuesioner) 

Banyak pengunjung yang merasa tidak puas dengan informasi yang mereka 

didapatkan ketika berkunjung di Lawang Sewu. Baik informasi mengenai Lawang 

Sewu itu sendiri maupun saat berkeliling di area Lawang Sewu. 

 

 

Gambar 3.25 Keinginan mendapatkan informasi lebih lengkap 

(sumber : kuesioner) 

36% 

64% 

Ya Tidak 

Apakah anda puas dengan informasi 
yang diberikan Lawang Sewu? 

88% 

12% 

Ya Tidak 

Apakah anda menginginkan informasi yang 
ada di Lawang Sewu lebih lengkap? 

Perancangan Sign ..., Adhelyn Anggraini, FSD UMN, 2014



	  

93 
	  

Sejumlah 88% pengunjung menginginkan informasi yang lebih lengkap di area 

Lawang Sewu. Hal ini untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi 

mereka saat berkeliling di area Lawang Sewu. 

 

 

Gambar 3.26 Media Informasi yang diinginkan 

(sumber : kuesioner) 

 

Sejumlah 65% pegunjung mengatakan bahwa mereka membutuhkan informasi & 

petunjuk arah di Lawang Sewu dalam bentuk sign system. Hal ini menunjukkan 

bahwa sign system dibutuhkan di kawasan wisata Lawang Sewu. Dengan adanya 

sign system tentu diharapkan dapat memberi kemudahan dan kenyamanan bagi 

pengunjung saat berkeliling di area Lawang Sewu. 
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3.1.3 Data 3 – Studi Visual 

a.  Musem Bank Indonsia 

Musem Bank Indonesia merupakan musem yang berisi tentang sejarah Bank 

Indonesia. Di museum ini terdapat banyak koleksi mata uang dari berbagai 

Negara. Selain itu museum ini juga menceritakan perjalanan perkenomian bangsa 

Indonesia mulai dari jaman penjajahan hingga saat ini. Uniknya penyajian 

informasi disampaikan melalui media digital, panel-panel dan juga tulisan yang 

menarik, sehingga tidak membuat kita bosan membacanya. 

 Sign system di museum ini juga bagus, menurut penulis. Petunjuk arah 

dan informasi yang disampaikan oleh pengelola cukup menarik dan dengan desain 

yang modern. Tanda larangan, peringatan, pintu keluar, jalur evakuasi juga di 

pasang dengan jelas dan kontras dengan ruangan sekitar. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.27 Wayfinding & Directory Building 

(Sumber : dokumentasi pribadi) 
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Gambar 3.28 Petunjuk Informasi, Jalur Evakuasi, dan Peringatan 

(Sumber : dokumentasi pribadi) 

 

 

 

 

 

Gambar 3.29 Petunjuk Informasi Koleksi Numismatik 

(Sumber : dokumentasi pribadi) 
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b.  St. Andrew’s Cathedral Scotlandia 

Merupakan bangunan bersejarah dimana St. Andrew’s Cathedral adalah gereja 

terbesar di Scotlandia. Meskipun saat ini sudah tidak digunakan lagi. St Andrew’s 

Cathedral menjadi situs yang menarik dan inspiratif. Melalui bangunan ini, kita 

dapat belajar mengenai kehidupan Gereja jaman dahulu. Selain itu kita dapat 

melihat makam serta peninggalan sejarah dari salah seorang martir yaitu St. 

Andrew. Hal ini juga menjadi lokasi ziarah bagi para wisatawan di seluruh dunia. 

Selain itu situs ini juga terdapat museum yang menyajikan berbagai peninggalan 

gereja pada  jaman dahulu seperti salib yang dipenuhi ukir-ukiran yang 

menceritakan kisah di alkitab Terdapat pula sarkofagus dari St. Andrew. 

 Sign system yang terdapat di situs ini disajikan untuk memnerikan informasi 

yang lengkap kepada para pengunjung. Desain dari sign system menggunakan 

tema klasik dimana bangunan dari St. Andrew ini adalah bangunan bersejarah . 

Sign system yang dibuat seakan menyatu dengan enviromnent dari lingkungan di 

St. Andrew’s Cathedral.  
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Gambar 3.30 Sign System St Andrew’s Cathedral 

(Sumber : http://www.historic-scotland.gov.u) 

 

c.  Anacostia Trails Heritage Area 

Anacostia Trails Heritage Area Inc ( ATHA ) terletak di bagian utara Pangeran 

George County - berbatasan dengan Washington DC , Howard County , Anne 

Arundel County, Montgomery County , dan Baltimore / Washington Parkway. 

Dengan wilayah sebesar 84 mill persegi merupakan suatu situs atau tempat2 

bersejarah dimana pengunjung dapat belajar tentang sejarah, seni, budaya dan 

sumber daya alam daerah tersebut. 

 Sign system yang terdapat pada Anacostia Trails Heritage Area Inc 

menggunakan desain dengan tema alam. Warna dasar yang digunakan adalah 

hijau. Terdapat berbagai sign system yang memberikan informasi mengenai 

sejarah suatu bangunan, informasi masing-masing tempat, ataupun petunjuk jalan 

ke sebuah tempat yang ingin dituju. Dengan background hijau dan warna tulisan 

putih yang membuat kontras, cukup membuat pengunjung dapat melihat dengan 

jelas dan dapat dibaca. 
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Gambar 3.31 Sign System Anacostia Trails Heritage Area Inc 

(Sumber : http://www.anacostiatrails.org/) 
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3.2.  Mind Mapping 

	  

 
Gambar 3.32 Mind mapping 

(Sumber :dokumentasi pribadi) 

	  

3.3.  Konsep Kreatif 

Konsep dalam pembuatan sign system ini adalah merancang sign system dengan 

tema klasik dan gaya arsitektural art deco agar terjadi kesatuan antara bangunan 

dan sign system dengan elemen repetisi dan efek ruang yang menjadi ciri khas 

dari Lawang Sewu.  
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