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BAB IV 
KESIMPULAN, BATASAN, DAN ANGGAPAN 
 
4.1 Kesimpulan 

Dari pembahasan di atas ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dan 

menjadi perhatian bagi proses pendekatan perencanaan dan perancangan: 

1. Kota Surabaya merupakan kota dengan potensi pendidikan sekaligus 

menjadi pusat kekuatan Maritim Indonesia yang ditunjukkan dengan 

adanya Akademi Angkatan Laut serta menjadi kota yang dijadikan 

sebagai salah satu pusat komando angkatan laut Indonesia. 

2. Untuk menunjang potensi tersebut sekiranya kota Surabaya 

membutuhkan dibangunnya sebuah museum mengenai angkatan laut 

Indonesia. Bangunan museum ini nantinya selain berfungsi ikonik 

historical dapat menjadi fungsi pendidikan bagi daerah setempat, 

disamping melihat kota Surabaya ialah merupakan salah satu kota besar 

yang menjadi pusat dari Indonesia timur. 

3. Museum armada angkatan laut ini nantinya diharapkan dapat memberi 

sumbangsih terhadap pendidikan dan menjadi factor penarik minat siswa 

untuk memiliki jiwa nasionalisme yang besar, disamping sebagai fungsi 

utamanya yaitu pelestarian dan dokumentasi nyata angkatan laut 

indonesia 

4. Museum inni diharapkan juga menjadi menarik minat wisatawan untuk 

sekaligus memperkenalkan kota Surabaya kepada Masyarakat pada 

umumnya. 

5. Museum ini juga nantinya ditambahkan areal penunjang seperti taman, 

dermaga, ruang pamer temporer dan juga open theatre yang diharapkan 

juga dapat menggerakkan kegiatan diluar planetarium itu sendiri. 

 
4.2 Batasan 

Batasan adalah membatasi lingkup bahasan yang terlalu luas, untuk fokus 

pada batas-batas tertentu.  



L2B 008 002 | Ahmad Farid R   Museum Armada TNI Angkatan Laut Surabaya| 48 

1. Museum ini direncanakan untuk bias menjadi fungsi komersial seperti 

exibhition hall, disamping sebagai property kota Surabaya. 

2. Penentuan lokasi mengacu pada peruntukan lahan sesuai dengan 

kebijakan pemerintah kota Surabaya tanpa mengabaikan ketentuan-

ketentuan teknis yang disyaratkan. 

 
4.3 Anggapan 

Anggapan adalah segala hal yang berhubungan dengan teknis bangunan 

yang harus dikerjakan, namun tidak mampu dipenuhi secara keseluruhan 

karena terbatasnya waktu, ilmu, teknologi, dan biaya, sehingga dianggap 

sudah memenuhi persyaratan. 

1. Tapak terpilih dianggap telah memenuhi syarat dan siap digunakan sesuai 

batas-batas yang ada seperti studi kelayakan struktur dan daya dukung 

tanah. 

2. Bangunan yang ada pada tapak bila memungkinkan dianggap tidak ada. 

3. Teknologi, peralatan, dan material dianggap tersedia dan memungkinkan 

pelaksanaannya. 

4. Pengaruh Iklim seperti angina dan ombak dianggap stabil dan tidak 

mempengaruhi kegiatan dan fungsi museum. 

 


