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BAB III  

KAJIAN OBJEK PENELITIAN 

 

3.1 Gambaran umum Objek 

Menurut hasil observasi dan studi pustaka, Lawang Sewu merupakan sebuah 

obyek arsitektur di kota Semarang yang menjadi salah satu sorotan pemkot akhir-

akhir ini sejak dimulainya pemugaran oleh PT KAI pada tahun 2009 setelah 25 

tahun dibiarkan terbengkalai, sehingga Lawang Sewu menjadi lebih bersih dan 

mulai dibuka untuk umum sehingga masyarakat umum bisa berkunjung ke 

Lawang Sewu tersebut, baik dari segi arsitektur dan interior sudah dibersihkan 

tetapi tidak menghilangkan kesan kuno dan antik dari bangunan tersebut. 

 

3.1.1 Sejarah Lawang Sewu 

Pada tahun 1873, dibangun jalur kereta api pertama di Indonesia yaitu antara 

Semarang, Solo, dan Jogja. Keseluruhan jalur itu sepanjang 206 kilometer. 

Jaringan kereta api itu dibangun dan dioperasikan oleh Nederlandsch – Indische 

Spoorweg Mij (NIS), perusahaan swasta ini berpusat di Den Haag, Belanda yang 

mendapat otoritas dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada tahun-tahun 

berikutnya jaringan itu berkembang dengan pesat. Pada 1893 dibangun jalur Jogja 

- Brosot, disusul jalur Jogja- Ambarawa melewati Magelang dan Secang. Dan 

yang terakhir dibangun jalur Gundih-Surabaya sepanjang 245 kilometer. 
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Pertumbuhan jaringan yang pesat itu, membuat aktivitas masyarakat semakin 

sibuk terutama di jalur  kota-kota yang dilalui oleh kereta api tersebut, demikian 

pula jumlah personil semakin memadai. Sebagai jalan keluar sementara NIS 

menyewa beberapa bangunan milik perorangan. Tapi ini jelas tidak efisien. Selain 

itu lokasi kantor di Statiun Semarang NIS dirasa kurang sehat karena berada di 

kawasan rawa-rawa. Akhirnya, diputuskan untuk membangun kantor administrasi 

di lokasi baru. Pilihan jatuh ke lokasi di yang (ketika itu) berada di pinggir kota, 

di dekat kediaman residen. Lokasi itu berada di sudut pertemuan Bodjongweg 

(sekarang Jalan Pemuda). Direksi NIS di Den Haag menunujuk P. du Rieu untuk 

merancang bangunan baru itu. Tapi belum sempat rancangan dibuat, du Rieu 

sudah keburu meninggal. Direksi NIS kemudian menghubungi Prof. Jakob F. 

Klinkhamer, guru besar Technische Hogeschool Deflt, dan B.J. Ouendag, arsitek 

di Amsterdam, untuk membuat rancangan kantor administrasi NIS di Semarang. 

Seluruh proses perancangan dilakukan di Nederland (Belanda), baru kemudian 

gambar-gambar dibawa ke Semarang. Yang akhirnya sekarang menjadi bangunan 

Lawang Sewu. 

 

Pertempuran 5 hari di kota Semarang 

Pertempuran 5 hari di kota Semarang berlangsung pada tanggal 16-21 

oktober 1945 yaitu dimulai terdengarnya berita kemerdekaan dari Jakarta pada 

moment proklamasi, lalu dari kematian Dr Kariadi yang dibunuh oleh tentara 

jepang, menyulut kemarahan dari warga Semarang sehingga hampir semua 
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pemuda warga semarang turut melawan  pemerintahan penjajahan jepang yang 

pada saat itu masih berlangsung. Terjadi gencatan senjata di hampir semua 

wilayah di Semarang, salah satunya yang paling besar yaitu terjadi di sekitar 

Lawang Sewu, gedung wisma perdamaian (sekarang kantor walikota), dan 

museum mandala. Lawang Sewu yang merupakan bekas kantor NIS menjadi 

salah satu basis pertahanan pemuda Indonesia untuk melawan penjajahan Jepang.  

 

3.1.2 Lokasi Lawang Sewu 

Lawang Sewu memiliki lokasi yang strategis dan sangat mudah untuk 

dijangkau untuk turis sekalipun karena terletak di pusat kota Semarang yaitu di 

jalan Pandanaran yang terdapat pusat oleh-oleh yang langsung mengarah ke arah 

simpang lima, di sekitarnya juga terdapat museum Mandala Bhakti dan kantor 

walikota Semarang. Dengan lokasi yang strategis ini tentunya akan sangat 

berpotensi untuk menjadi obyek pariwisata utama di kota Semarang yang banyak 

dikunjungi oleh para turis lokal maupun asing. Berikut adalah lokasi Lawang 

Sewu bila ditinjau dari pencitraan satelit : 
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gambar	  3.	  1	  pencitraaan	  lawang	  sewu	  tampak	  atas	  (google	  maps) 

 

	  

gambar	  3.	  2	  pencitraaan	  lawang	  sewu	  (google	  maps) 
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3.1.3 Arsitektur Lawang Sewu 

 Lawang Sewu yang bercirikan Art Deco sebenarnya dibangun pada masa 

sebelum Art Deco yang sebenarnya mulai berkembang secara internasional di 

sekitar tahun 1920, adalah mendapatkan pengaruh dari aliran Kubisme, 

Kontruksivisme, Fungsionalisme, Modernisme, dan futurisme. Kelima hal 

tersebut terlihat dari ciri-ciri bangunan Lawang Sewu. 

 Kubisme Terlihat dari kaca patri yang terdapat di bangunan utama Lawang 

Sewu. Lalu secara kontruksivisme, Lawang Sewu bangunannya sendiri terlihat 

banyak memiliki sisi geometris pada tiap lengkungan dan sudut bangunannya. 

Banyak repetisi yang ada di bangunan ini. Fungsionalisme pada gedung Lawang 

Sewu terlihat dari fungsi masing-masing gedung yang sangat berhubungan yaitu 

sebagai perkantoran, memiliki ruang bawah tanah yang berfungsi sebagai 

pendingin ruangan, plafon yang tinggi agar ruangan semakin dingin di iklim 

tropis yang terdapat di Semarang, dibantu juga dengan jendela dan yang banyak 

membuat sirkulasi udara di Lawang Sewu menjadi lancar. Modernisme dan 

Futurisme terlihat bentuk konstruksi bangunan yang cukup tinggi, bisa ditinggali 

banyak orang dan memiliki fugnsi estetika sebagai salah satu bagian dari kota 

Semarang itu sendiri. 

Kelima aspek ini membuat Lawang Sewu menjadi sebuah gedung yang 

dibangun di zaman pra Art Deco ini sangat unik berada di tengah kota Semarang 

yang menjadi daya tarik tersendiri. Hal yang paling paling mempengaruhi Lawang 

Sewu dari segi arsitektur adalah bentuk kubisme nya seperti di buku milik Eugene 
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Grasset yang berjudul Methode de Composition Ornementale, Elements 

Rectilignes yaitu yang menggunakan aspek-aspek Geometris, bentuk, motif dan 

variasinya.  Prinsip utamanya yaitu menggunakan bentuk dasar seperti segitiga, 

persegi, sebagai bentuk dasar dari semua komposisi bangunan. 

Denah bangunan berbentuk mirip huruf L, membentuk halaman dalam di 

belakang bangunan. Sedangkan di sisi lain terdapat bangunan percetakan, ruang 

mesin dan tempat sepeda. Sesuai dengan filosofi NIS, setiap bangunan itu di satu 

sisi harus mengesankan keserderhaan tapi di lain sisi juga harus dirancang dengan 

baik dan estetis. Sebagai catatan, filosofi dini juga dipakai untuk membangun 

bangunan lainnya, misalnya adalah Stasiun Tawang yang sekarang menjadi 

stasiun utama di Semarang. Pengecualian di gedung administrasi NIS adalah pada 

ruang penerima di sudut bangunan, yang sengaja dirancang megah. 

Mengacu pada desain rumah indies, gedung ini dikelilingi lorong depan 

dan belakang (voorgalerij dan achtergalerij) untuk melindungi bangunan dari 

sinar secara langsung dari matahari, karena di iklim tropis di Indonesia, matahari 

akan sangat panas. Selain lorong di sisi luar bangunan, di tengah-tengah bangunan 

terdapat juga sebuah lorong. Selain sebagai jalur lalu lintas antar ruang, lorong 

tengah yang bermuara di ruang penerima dan tangga utama juga berfungsi sebagai 

saluran udara untuk mendinginkan udara di dalam bangunan. Dalam sistem 

penghawaan gedung ini, ruang penerima berfungsi sebagai cerobong udara untuk 

menyalurkan udara panas ke luar. Selain penghawaan, curah hujan tropis yang 

lebat mendapatkan perhatian dari desainer lawang sewu. Lawang sewu memang 
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dibuat sedemikian rupa agar lebih efisien, karena pada saat itu belum ada AC dan 

lampu listrik, jadi semua sistem harus dibuat berjalan secara otomatis dan tetap 

efisien. 

Untuk bagian atap dibuat agar kedap air, sekaligus untuk membuat ruang 

atap (solder atau attic) tetap dingin. Hal ini dimanfaatkan unuk menjaga ruang di 

bawah atap agar tetap kering dan sejuk menjadi karena arsip dan dokumen 

semuanya disimpan di sini. Solusi lain yang dibuat adalah dengan membuat atap 

ganda di atas ruang-ruang kantor. Atap di atas lorong berlanjut masuk ke bagian 

yang berada di atas ruang kantor, sebagai atap dalam, dan di bawah permukaan 

atap luar. Ruang di bawah dua bidang atap tersebut terlihat dari luar sebagai 

deretan bukaan yang ditutup kisi-kisi, diselingi jendela-jendela untuk menerangi 

ruang di bawah atap. Fungsi dari atap ini mirip dengan plafon yang ada di rumah-

rumah sekarang, khususnya di rumah yang beriklimkan tropis yaitu untuk 

menjebak udara panas di ruangan ini. Aliran udara diruang di antara kedua bidang 

atap diperlancar dengan adanya menara-menara ventilasi di puncak atap. 

Perletakan kamar mandi dan WC karena pertimbangan kesehatan diletakkan agak 

jauh di belakang, juga mengikuti kebiasaan di masa itu. Kamar mandi dan WC 

dilihat sebagi tempat yang selalu lembab sehingga potensial menjadi tempat 

berkembangannya bibit penyakit sehingga harus dijauhkan dari ruang-ruang 

lainnya. 
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3.1.4 Proses Pembangunan Lawang Sewu 

Pencangkulan tanah pertama pada 27 Februari 1904 diawali dengan 

selamatan oleh para pegawai NIS. Yang pertama kali dibangun adalah rumah 

penjaga (concierge) dan percetakan, yang digunakan sebagai bangunan direksi 

selama pembangunan, sedang pembangunan bangunan utama masih harus 

menunggu perbaikan tanah. Jenis tanah di lokasi itu setelah dites ternyata tidak 

mampu mendukung bangunan sebesar dan seberat itu. Tanah harus diperbaiki 

dengan menggali sampai 4 meter dan menggantinya dengan lapisan pasir 

vulkanis. Proses ini tentu saja memakan waktu dan biaya. Pada 1 Juli 1907 

gedung administrasi Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij selesai 

dibangun. Tanpa upacara peresmian bangunan itu segera digunakan. Selama masa 

pembangunan, setiap hari dikerahkan sekitar 300 pekerja. 

Beberapa tahun setelah berdiri, bangunan ini dirasa tidak memadai lagi. 

Diputuskan untuk memperluasnya dengan membangun sayap baru di sisi timur 

laut. Rancangan bangunan berukuran 23 meter x 77 meter ini sekilas nampak 

mirip dengan bangunan sebelumnya, tapi dari segi konstruksi ada perbedaan 

besar. Pada sayap baru digunakan konstruksi beton bertulang; dinding batu bata 

tidak memikul beban seperti pada bangunan utama. Tujuan penggunaan beton 

bertulang adalah agar sebanyak mungkin bahan bangunan lokal dapat digunakan. 

Ini belajar dari pengalaman pembangunan bangunan terdahulu dan kesulitan yang 

terjadi karena bahan bangunan harus diimpor. Rancangan sayap baru juga 

rancangan Klinkhamer dan Ouendag, tetapi mereka hanya membuat garis 
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besarnya saja. Pembuatan rancangan detil dilaksanakan oleh personil NIS sendiri. 

Pembangunan sayap baru dimulai 1916 dan selesai pada 1918.  

 

3.1.5 Elemen estestis dan bahan bangunan 

Gedung administrasi NIS dihiasi berbagai ornamen karya seniman dan 

perajin Belanda terkenal di masa itu. Di ruang penerima terdapat kaca patri buatan 

J.L. Schouten dari studio ‘t Prinsenhof di Delft. Kaca patri ini sampai sekarang 

menjadi salah satu daya tarik utama gedung ini. Bidang lengkung di atas balkon 

dihiasi ornamen tembikar karya H.A Koopman dan dibuat di pembakaran 

tembikar Joost Thooft dan Labouchere. Kubah kecil di puncak kedua buah 

menara air dilapisi tembaga, sedangkan puncak menara dihiasi hiasan perunggu. 

Semua bahan bangunan yang dipakai untuk bangunan ini (di luar pondasi) 

diimpor dari Eropa Kecuali batu bata dan kayu. Termasuk batu granit yang 

didatangkan dari tambang batu granit di pegunungan Fichtel, Bavaria, Jerman. 

Batu granit sebanyak sekitar 350 m3 ini telah dipotong dengan teliti di lokasi 

penambangan sesuai ukuran dalam gambar, sehingga sampai di Semarang tinggal 

di pasang tanpa perlu ada penyesuaian. Karena sarana transportasi di masa itu 

belum secanggih sekarang, sering terjadi kelambatan pengiriman yang pada 

gilirannya mengganggu jadwal penyelesaian bangunan. Belum lagi kesulitan 

ketika membongkarnya di pelabuhan Semarang dan membawanya ke lokasi 

proyek. Di atas pintu utama terdapat ornamen relief. Relief ini menggambarkan 

roda kereta api bersayap yang sampai jaman Djawatan Kereta Api (DKA) 
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merupakan lambang perkeretapian Indonesia. Di atas roda bersayap terdapat relief 

makara seperti yang ada di candi-candi di Jawa. Tidak diketahui siapa seniman 

pembuatnya. 

 

3.1.6 Lawang Sewu Sebagai Bangunan cagar budaya 

Sejak pemugaran Lawang Sewu dilakukan, pemerintah kota Semarang 

memasukkan lawang sewu ini menjadi salah dari 102 bangunan kuno lainnya 

yang patut untuk dilindungi melalui SK Wali Kota nomor 650/50/1992 karena 

memiliki nilai sejarah yang tinggi dan juga merupakan salah satu ikon kota 

Semarang menurut catatan sejarah adalah lokasi pusat perjuangan pemuda pada 

masa penjajahan Jepang hingga kota Semarang sendiri akhirnya merdeka. 

 

3.1.7 Lawang Sewu Sebagai Ikon sejarah dan budaya Kota Semarang 

Sebagai negara yang pernah terpengaruh budaya Barat, begitu juga kota 

Semarang juga masih memiliki aspek sejarah dan berbagai kebudayaan, baik yang 

berwujud maupun tidak berwujud. Semenjak Lawang Sewu direnovasi dan dihiasi 

dengan lokomotif baru di bagian depan, perlahan-lahan mulai menunjukkan 

eksistensinya. Terlepas dari benar atau salah men’konservasinya, tindakan itu 

menggambarkan kesungguhan bahwa PT. Kereta Api masih menaruh perhatian 

penuh. Inilah yang yang nantinya akan menumbuhkan kekuatan baru. Lawang 

Sewu mampu menjadi magnet baru, menarik sebagian aktivitas masyarakat untuk 

Perancangan Brand Identitas..., Yedija Luhur S, FSD UMN, 2013



	   51	  

‘berpindah’ dari area Simpang Lima yang penuh sesak ke sebuah area yang lebih 

leluasa, itulah yang dimaksud oleh PT KAI sebagai upaya menciptakan ikon 

budaya urban. Dimulai dari kenyataan kondisi riil masyarakat, berkonsep dengan 

jelas, komitmen dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan, 

dan membuka diri terhadap perubahan global. Jika Lawang Sewu tumbuh dan 

berkembang, dampak yang akan terjadi selanjutnya adalah aktivitas masyarakat 

meningkat terutama pada malam hari, maka kejayaan tahun 1900-an akan ada 

kembali dan berakar pada sejarah dan kebudayaan masa lalu. Hal ini bisa dilihat 

dari meningkatnya aktivitas masyarakat Semarang disekitar lawang sewu 

khususnya di tugu muda (tugu di depan Lawang Sewu), yaitu sering dipakai untuk 

tempat nongkrong, tempat untuk berfoto dan berjualan membuat lingkungan 

disekitar menjadi hidup. Dampak yang lain adalah mengurangi konsentrasi 

kemacetan lalu lintas manusia dan kendaraan di seputar pusat kota Simpang Lima. 

Sehingga tidak menutup kemungkinan pada suatu saat akan menjadi suatu 

rangkaian ruas jalan kenangan dari kawasan kota lama, ke simpang lima, dan ke 

tugumuda. Untuk mewujudkan gambaran ini, tidak terlepas dari banyaknya 

halangan dan rintangan untuk mencapainya. Banyaknya kepentingan haruslah 

diberikan ruang untuk berkomunikasi, membuat solusi yang cerdas untuk 

kepentingan bersama.  
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3.2 Hasil Penelitian 

3.2.1 Studi Pustaka 

a. Jagat Pos 14 januari 2013 Lawang Sewu merupakan bangunan ber-Arsitektur 

Eropa yang pada masa kolonial penjajahan dahulu dipergunakan sebagai gedung 

penjara atau gedung untuk kepentingan penjajahan belanda untuk menguasai 

Indonesia. Gedung Lawang Sewu ini memiliki banyak saksi sejarah tentang 

Indonesia. Oleh karena itu, Lawang Sewu menjadi salah satu situs sejarah 

Indonesia dan menjadi saksi sejarah perjuangan Bangsa Indonesia. Lawang Sewu 

juga merupakan salah satu gedung terindah di kota Semarang karena ke-khas-an 

gaya arsitektur bangunannya yang tidak ada yang menyamai di daerah lain di 

Indonesia. 

b. Suara merdeka, 31 agustus 2012 Seperti diketahui bangunan Lawang Sewu 

merupakan benda cagar budaya dan dilindungi sebagai heritage peninggalan 

Belanda yang awalnya difungsikan kantor Kereta Api. Bangunan ini telah menjadi 

salah satu obyek wisata andalan di Kota Semarang yang dikunjungi baik 

wisatawan domestik maupun mancanegara, selain Kelenteng Sam Poo Kong, 

Masjid Agung Jawa Tengah, dan Gereja Blenduk di kawasan kota lama. 

c. Waspada online 6 november 2010 Wacana Pemugaran gedung bersejarah, 

sebelumnya dilontarkan oleh PT KAI. Tujuan gedung ini direnovasi untuk 

menampilkan Lawang Sewu yang lebih muda dan lebih indah. Pemerintah Kota 

Semarang dengan SK Wali Kota 650/50/1992, memasukkan Lawang Sewu 

sebagai salah satu dari 102 bangunan kuno atau bersejarah di kota Semarang yang 
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patut dilindungi. Namun gedung yang berusia 1 abad lebih itu juga dikenal 

bereputasi buruk sebagai bangunan angker dan seram. 

 

3.2.2 Foto-foto Lawang Sewu 

Berikut adalah dokumentasi dari penulis saat mengunjungi Lawang Sewu 

  	  

gambar	  3.	  3	  foto	  lawang	  sewu	  bagian	  1	  

	  

Gambar pertama adalah bagian depan Lawang Sewu menunjukkan 3 buah 

lengkungan yang menjadi ciri khas gedung ini, kemudian gambar ditengah adalah 

sumur untuk menyimpan persediaan air bersih dan Gambar disebelah kanan 

adalah foto salah satu menara Lawang Sewu.  
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gambar	  3.	  4	  foto	  lawang	  sewu	  bagian	  2	  

	  

Gambar sebelah kiri adalah jendela Lawang Sewu yang berjajar pada waktu 

malam, didalamnya terdapat lorong yang memanjang. Gambar ditengah adalah 

foto salah satu menara Lawang Sewu tampak dari dekat, yaitu menara tersebut 

dibuat untuk pengairan udara pada Lawang Sewu juga berfungsi sebagai menara 

pengawas. Pada gambar sebelah kanan juga salah satu menara Lawang Sewu 

tampak malam. 

  	  

gambar	  3.	  5	  foto	  lawang	  sewu	  bagian	  3	  
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Gambar sebelah kiri adalah salah satu jembatan penbghubung antara gedung 

utama dan gedung tambahan. Lawang Sewu menggunakan banyak bentuk 

lengkungan seperti jendela juga. Pada gambar bagian tengah diperlihatkan kaca 

patri di bagian gedung utama lawang sewu, sedangkan gambar sebelah kanan 

adalah Lawang Sewu bila tampak dari kejauhan. 

 	  

gambar	  3.	  6	  foto	  lawang	  sewu	  bagian	  4	  

	  

Gambar sebelah kiri adalah bentuk geometris yang terdapat pada bangunan utama 

lawang sewu, tampak sangat simetris dan dibuat dengan penuh perhitungan, 

sedangkan gambar disebelah kanan meruapkan pintu masuk utama lawang sewu 

tampak dari depan. Terdapat 3 lengkungan utama yang tinggi sebagai bentuk 

dasarnya. 
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gambar	  3.	  7	  foto	  lawang	  sewu	  bagian	  5	  

	  

Pada gambar sebelah kiri adalah Lawang Sewu pada sore hari, dibalut dengan 

langit sore hari yang indah diambil dari tugu muda (yaitu taman di depan Lawang 

Sewu). Gambar sebelah kanan adalah Lawang Sewu di malam hari. Tampak 

bagian dalam gedung utama terdapat banyak lengkungan yang menandakan ciri 

khas Lawang Sewu.  

 	  

gambar	  3.	  8	  foto	  Lawang	  Sewu	  bagian	  6	  

	  

Gambar disebelah kiri adalah sisi luar Lawang Sewu dari samping belakang. 

Sedangkan gambar disebelah kanan adalah gedung utama lawang sewu bila difoto 

pada sore hari. Halaman yang luas bisa menjadi lokasi tempat acara-acara seperti 
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gathering berlangsung. Berikutnya kita akan masuk ke bagian dalam Lawang 

Sewu. 

 	  

gambar	  3.	  9	  foto	  lawang	  sewu	  bagian	  7	  

	  

Gambar sebelah kiri adalah bentuk anak tangga dari Lawang Sewu, bentuk yang 

terlihat sangatlah geometris dan rapi, dibalut dengan balutan cahaya yang berasal 

dari jendela dipadukan dengan ambient ruangan. Pada gambar sebelah kanan 

adalah bagian atas Lawang Sewu yaitu bagian attic (plafon)  

 	  

gambar	  3.	  10	  foto	  lawang	  sewu	  bagian	  8	  

	  

Gambar sebelah kiri adalah gedung penyimpanan arsip pada bagian atas Lawang 

Sewu bentuknya selalu ciri khas Lawang Sewu yaitu pengulangan bagian 
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bagiannya (repetisi). Pada sebelah kanan adalah jendela pada bagian atas Lawang 

Sewu.  

 	  

gambar	  3.	  11	  foto	  lawang	  sewu	  bagian	  9	  

	  

Gambar sebelah kiri adalah pintu yang terdapat pada Lawang Sewu bagian 

samping. Lorong yang panjang dapat terlihat membentuk garis perspektif. Pada 

gambar sebelah kanan adalah salah satu sudut Lawang Sewu. Desain gedung ini 

dibuat menyerupai gerbong kereta yaitu selalu terdapat lorong, pintu dan jendela 

juga sarat denan repetisinya.  

 	  

gambar	  3.	  12	  foto	  lawang	  sewu	  bagian	  10	  
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Gambar sebelah kiri sering disebut dengan pintu kereta api. Dikarenakan desain 

ruang kantor dibuat menyerupai gerbong kereta api. Selain untuk itu juga 

membantu pergerakan udara di dalam gedung. Gambar sebelah kanan adalah 

ruang pertemuan yang biasa dipakai untuk rapat para pejabat Belanda pada saat 

itu. 

  	  

gambar	  3.	  13	  foto	  lawang	  sewu	  bagian	  11	  

	  

Gambar sebelah kiri merupakan lorong utama Lawang Sewu, lorong yang panjang 

dan disebelah kanan serta kiri terdapat banyak pintu. Lorong yang tinggi ini 

dibuat dengan tujuan untuk mendinginkan ruangan seperti diketahui, semakin 

tinggi suatu gedung maka gedung tersebut lebih dingin. Pada gambar sebelah 

tengah adalah tangga menuju ke menara pengawas di bagian atas, meskipun 

terbuat dari kayu, tetapi hingga sekarang masih berdiri dengan kokoh menandakan 

kuatnya bangunan ini. Gambar di kanan adalah tembok yang dibiarkan terkelupas, 

Warna orange tersebut adalah warna cat asli gedung Lawang Sewu ini. 

Perancangan Brand Identitas..., Yedija Luhur S, FSD UMN, 2013



	   60	  

 	  

gambar	  3.	  14	  foto	  lawang	  sewu	  bagian	  12 

Gambar sebelah kiri adalah WC yang diletakkan terpisah dengan gedung utama 

untuk menjaga higienitas. Pada gambar sebelah kanan adalah sudah memasuki 

ruangan bawah tanah Lawang Sewu, dulunya difungsikan sebagai pendingin 

ruangan dan saluran air. Meskipun jalan selalu tergenang oleh air, tetapi tidak 

terlihat satupun nyamuk yang bersarang.  

 	  

gambar	  3.	  15	  foto	  lawang	  sewu	  bagian	  13	  

	  

Sebelah kiri adalah bagian dari ruangan bawah tanah yang berfungsi sebagai 

pendingin ruangan. Seperti yang penulis rasakan, ketika panas terik memasuki 

ruangan Lawang Sewu, gedung tersebut terasa dingin dan aliran udara yang cukup 

baik juga. Hal ini terbantu karena adanya ruangan bawah tanah dan plafon yang 

tinggi. Pada gambar sebelah kanan adalah penjara bawah tanah yang dahulunya 

Perancangan Brand Identitas..., Yedija Luhur S, FSD UMN, 2013



	   61	  

digunakan oleh tentara Jepang untuk memenjarakan pemuda Indonesia. Meskipun 

ruangan penjara sempit tetapi diisi oleh 3 orang sehingga orang tidak bisa duduk 

di dalamnya hingga dibiarkan mati lemas.  

 	  

gambar	  3.	  16	  foto	  lawang	  sewu	  bagian	  14	  

	  

2 gambar diatas adalah merk WC dan merk wastafel peninggalan Belanda. Dulu 

jumlah banyak, tetapi karena tidak terawatnya gedung, beberapa wastafel ada 

yang dijual ke pelelangan sehingga tinggal tersisa sedikit saja yang masih ada. 

Menurut pengamatan Penulis terhadap foto Lawang Sewu diatas, Lawang 

Sewu memiliki kekuatan arsitekturnya yang bisa dijual ke publik. Jendela yang 

berjajar merupakan ciri khas yang paling kuat dari Lawang Sewu yang tidak 

dimiliki oleh bangunan lainnya yang serupa di daerah lain di Indonesia.  

 

3.2.3 Management Lawang Sewu 

Lawang Sewu dikelola oleh PT KAI (Kereta Api Indonesia) secara 

langsung, dan bukan dikelola oleh anak perusahaan, dengan kepala PT KAI yang 

bernama Ignasius Jonan. PT KAI sendiri adalah Badan Usaha Milik Negara, 
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lawang sewu beroperasi di Daerah Operasi (Daop) IV Semarang yang dikepalai 

oleh humas PT KAI, Warsono 

 

3.2.4 Suasana dan keadaan di Lawang Sewu dan sekitarnya 

Suasana di sekitar Lawang Sewu cenderung ramai dari pagi hingga malam 

hari dikarenakan letaknya yang strategis di tengah kota, sehingga kendaraan 

bermotor dan pejalan kaki banyak berlalu lalang disekitar Lawang Sewu. Pada 

malam minggu suasana di Lawang Sewu menjadi lebih hidup dikarenakan banyak 

pemuda yang nongkrong di sekitar tugu muda baik untuk berfoto maupun hanya 

kumpul-kumpul bersama teman. Disekitar Lawang Sewu banyak orang 

menjajakan jualannya baik itu tahu goreng, makanan kecil, roti, warteg, rokok, 

dan pedagan asongan lainnnya menambah semarak suasana disekitar Lawang 

Sewu.  

Pada pagi dan siang hari, Lawang Sewu tampak lebih sepi dibandingkan 

dengan suasana pada malam hari. Dari segi pengunjung Lawang Sewu sendiri jika 

pagi hari, pengunjung kebanyakan adalah turis asing yang sedang berwisata ke 

Semarang, anak-anak sekolah yang sedang study tour dan juga sering dibuat 

lokasi pemotretan untuk prewedding. 

Pada malam hari, disekitar Lawang Sewu lebih banyak orang yang 

berjualan karena pengunjung yang lebih banyak juga pada malam hari. 

Pengunjung yang banyak datang pada malam hari lebih banyak keluarga, dan 
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rombongan anak muda yang penasaran akan keangkeran Lawang Sewu yang 

banyak diberitakan di televisi.  

a. Harga Tiket Lawang Sewu 

Rp 10.000,- / org ; untuk tiket masuk 

Rp 30.000,- / org ; untuk biaya 1 pemandu (bisa untuk satu grup) 

Rp 30.000,- /org ; untuk tambahan biaya pemandu bila memasuki ruang bawah 

tanah (bisa untuk 1 grup) 

Rp 2.000,- Untuk parkir motor 

Rp 5.000,- Untuk parkir mobil 

	  

gambar	  3.	  17	  tiket	  parkir	  Lawang	  Sewu	  
 

 www.kopimaya.com	  

 

b. Tempat parkir Lawang Sewu 

Tempat parkir Lawang Sewu pada saat ini masih dipertimbangkan. Sekarang 

biasanya pengunjung parkir di samping gedung Lawang Sewu yang bersebelahan 

dengan sungai. Untuk parkir mobil pengunjung bisa menggunakan jasa parkir di 

museum mandala bakti ataupun di pinggir sungai meskipun tempat cukup sempit, 
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tetapi untuk beberapa acara tertentu, mobil diperbolehkan untuk memasuki area 

Lawang Sewu yang memiliki kapasitas parkir yang cukup luas di sebelah gedung 

dan di halaman gedung. Parkir dikelola oleh pihak yang berwajib dan diberikan 

tiket. 

 

c. Event yang sebelumnya telah dilakukan di lawang sewu 

2009 à Renovasi dilakukan oleh PT KAI 

Juli 2011 à peresmian gedung Lawang Sewu oleh Ibu presiden Ani Yudhoyono, 

beserta beberapa acara kesenian dan pameran benda sejarah. 

Juli 2012 à Acara Lawang Sewu expo 2012, disertai dengan beberapa acara 

termasuk hunting foto model. 

April 2012 à Hari ultah PT KAI, mengadakan acara “Parode Seni dan budaya 

kereta api” disertai dengan iring-iringan sampai ke museum kereta api di 

ambarawa. 

Feb 2012 à Kerjasama PT KAI dengan universitas maranatha di bidang non 

formal. 

 

3.2.5 Kunjungan Lawang Sewu  

Lawang Sewu yang selesai dipugar pada tahun 2011 membuat pengunjung 

dan turis mulai berdatangan karena juga mulai dibuka untuk umum dan dikelola 

dengan lebih baik dan rapi. Menurut data pengunjung yang ada pada tahun 2012, 

pengunjung lawang sewu tercatat lebih dari 63.225 orang.  
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3.2.6 Pengenalan masyarakat tentang Lawang Sewu 

Lawang Sewu dikenal oleh masyarakat dikarenakan tayangan televisi 

horror yang sebelumnya banyak ditayangkan di televisi, membentuk persepsi 

masyarakat bahwa Lawang Sewu memiliki kesan yang angker. Sedangkan 

menurut kepala humas PT KAI, warsono, tujuan renovasi tersebut adalah untuk 

menghilangkan kesan angker. Pasalnya, bangunan akan dijadikan pintu gerbang 

menarik wisatawan lokal dan mancanegara di Jateng. 

  

3.2.7 SWOT lawang sewu 

a. Strength 

- Lawang Sewu Memiliki nilai sejarah yang tinggi dan merupakan salah satu 

bagian dari asal-usul kota Semarang. 

- Arsitektur Lawang Sewu yang megah dan memiliki ciri khas, 

- Letak geografis yang mudah dijangkau, 

- Lawang Sewu tidak memiliki unsur religi dan denominasi apapun sehingga 

bisa dijangkau oleh banyak kalangan dan juga lintas SARA. 

 

b. Weakness 

- Unsur mistis yang melekat di masyarakat. 

- Tingkat kesadaran dan kepekaan masyarakat yang masih rendah terhadap 

kebudayaan Indonesia sendiri. 
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- Masih banyak masyarakat yang belum mengenal keunikan dan sejarah dari 

Lawang Sewu. 

- Harga tiket yang cukup mahal bila dibandingkan lokasi wisata arsitektural 

lainnya. 

 

c. Opportunity 

- Pemerintah kota Semarang dan dinas pariwisata mendukung promosi Lawang 

Sewu ini. 

- Pemugaran yang sedang berjalan dan cukup lengkap bisa memfasilitasi 

terwujudnya Lawang Sewu menjadi pusat kebudayaan dan pariwisata 

Semarang. 

- Sebelumnya Lawang Sewu sudah banyak diketahui oleh masyarakat meskipun 

belum pernah mengunjunginya. 

 

d. Threat 

- Banyaknya gedung arsitektur dan sejarah yang menarik di kota Semarang, 

misalnya Kelenteng Sam Poo Kong, Masjid Agung Jawa Tengah, dan Gereja 

Blenduk. 
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3.2.8 Gambaran umum Pengelola (PT KAI) 

	  
	  

gambar	  3.	  18	  logo	  PT	  kereta	  Api	  

 

PT KAI merupakan sebuah BUMN perseroan yang bergerak di bidang pengadaan 

sarana transportasi khususnya Kereta Api. PT KAI memiliki beberapa anak 

perusahaan diantaranya adalah : 

a. PT Reska Muti Usaha 

 Kegiatan operasinya meliputi Restorasi KA, Service On Train (SOT), Jasa 

Boga (Catering), Resto & Kafe, Parkir, Housekeeping, On Trip Cleaning 

(OTC), Cuci Kereta, RES-TV dan Pendukung Kenyamanan. 

b. PT Railink 

 Kegiatan operasinya meliputi pengelolaan kereta api bandara, pengembangan 

stasiun kereta api di bandara dan di pusat kota, pemeliharaan sarana, 

pembangunan prasarana, desain sistem kereta api. 
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c. PT KAI commuter jabodetabek 

 Kegiatan utama adalah mengurusi ijin operasi, penyesuaian proses bisnis dan 

sistem pendukung, penajaman rencana bisnis, dsb 

 

d. PT KA pariwisata 

 PT ini diharapkan dapat membantu promosi lawang sewu karena berkaitan 

dengan pariwisata, operasi kerja diantaranya adalah menjalankan usaha 

pariwisata pada umumnya yang berbasis kereta api, perencanaan komponen 

perjalanan wisata, penyedia angkutan pariwisata, mengelola kawasan 

kepariwisataan, dsb. Dalam hal promosi pariwisata bangunan Lawang Sewu 

ini, akan dibantu oleh PT KA pariwisata yang akan membantu promosi 

khususnya yang berkaitan dengan kepariwisataan, dan penyediaan kereta 

khusus yang bisa membawa turis baik lokal maupun mancanegara yang turut 

membantu promosi Lawang Sewu. 

 

e. PT KA logistic 

 Mengurusi bidang logistik melalui sarana kereta api, door to door service, dsb 

 

f. PT KA Property management 

 Inti bisnis utamanya adalah menjalankan usaha di bidang pembangunan 

properti, perawatan, dan pembangunan dalam segala aspek 
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3.2.9 Rencana Lawang Sewu kedepan 

Menurut dinas pariwisata dan Kebudayaan Jawa tengah, Lawang Sewu 

bisa saja berdiri sendiri sebagai tujuan pariwisata tanpa harus dimasukkan ke 

dalam paket-paket wisata dari agen. Dengan adanya hal ini, maka Lawang Sewu 

pun membutuhkan identitas dan logo. 

Lawang Sewu akan digunakan sebagai gedung multi fungsi yang bisa 

disewakan untuk keperluan seperti festival, pusat eksibisi, tempat gathering ,dll. 

Berikut adalah denah Lawang Sewu beserta rencana kedepan Lawang Sewu : 

	  

gambar	  3.	  19	  rencana	  lawang	  sewu	  kedepan	  

http://indonesianheritagerailway.com/index.php?option=com_content&view=article&id=144%3Arevitalisasi-lawang-

sewu&catid=53&Itemid=143&lang=id 
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Gedung A 

Gedung ini akan dimanfaatkan sebagai “exhibition Center”, perpustakaan dan 

Galeri. Bangunan ini memiliki 3 lantai yang akan dimanfaatkan masing-masing. 

Pada lantai 1 & 2 yang akan dimanfaatkan sebagai exhibition center bekerjasama 

dengan departemen perdagangan republik Indonesia. Tempat ini bisa diisi oleh 

beberapa booth, dan gerai-gerai untuk eksebisi. Beberapa ruangan juga akan diisi 

dengan perpustakaan umum yang diharapakan bisa menjadi sarana non edukasi. 

Lantai 3 yang akan dimanfaatkan sebagai galeri adalah untuk memamerkan 

benda-benda milik PT KAI dan juga koleksi daerah setempat yang memiliki nilai 

historis, khususnya bagi kota Semarang. 

 

Gedung B 

Gedung ini akan dimanfaatkan sebagai ruangan untuk retail pada lantai 1, 

perkantoran di lantai 2, dan Food Hall dan Fitness Center di lantai 3. 

 

Gedung C 

Akan dimanfaatkkan sebagai kantor unit pelaksana teknis Lawang Sewu, pusat 

informasi, dan musholla.  
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Gedung D dan E 

Gedung ini akan dimanfaatkan sebagai area utilitas bangunan lawang sewu 

meliputi aspek mekanis, listrik dan plumbing. 

 

Zona F & G 

Merupakan Halaman yang luas yang bisa dimananfaatkan untuk beberapa 

acara outdoor, bazaar, event, party, dsb. Selain itu di halaman sekitar Lawang 

Sewu akan dimanfaatkan sebagai area parkir. 
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