
museum kebudayaan cirebon
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Latar Belakang 
Aktualita  

• Cirebon sebagai borderland memiliki banyak kebudayaan unik yang merupakan percampuran dari berbagai suku, 
dan adat istiadat. 

• Kebudayaan Cirebon merupakan kebudayaan yang unik, tidak sepenuhnya mengacu ke budaya Padjajaran 
(sunda) tidak pula mengacu pada kebudayaan mataram (jawa)

• Benda-benda peninggalan dan benda benda seni yang kurang terawat dengan baik.
• Tidak adanya suatu tempat yang layak sebagai ruang pamer dalam rangka memperkenalkan kebudayaan Cirebon 

ke masyarakat luas. 
• Karena merupakan area transit Banyak para wisatawan yang  berkunjung untuk menyaksikan bukti sejarah 

Negara Cirebon pada masa lalu yang tidak diimbangi oleh fasilitas yang memadai.
Urgensi 
• Sebagai wadah untuk menjaga dan melestarikan banda
• Memberikan kenyamanan dan keleluasaan bagi para wisatawan dalam menikmati berbagai benda cagar budaya 

dan benda seni. 
Originalitas 
• Merencanakan dan merancang 

mengaplikasikan teknologi dan respon terhadap lingkungan sekitar serta mengekspresikan kekayaan budaya 
Cirebon. 

Tinjauan Pustaka 
• Tinjauan tentang Museum 
• Tinjauan Kebudayaan 
• Deskripsi Museum Kebudayaan 
• Konsen Desain Arsitektur Dekonstruksi
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Analisa Perencanaan 

 
A. Pendekatan pelaku dan aktifitas
B.  Pendekatan program ruang 

 Standar dan kapasitas besaran ruang
 Kebutuhan ruang 

C. Pendekatan hubungan ruang dan sirkulasi

Pendekatan P

Konsep dan Program Dasar Perencanaan dan Perancangan Arsitektur
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Studi Banding 
• Museum Indonesia TMII 
• Museum ketep 
• Museum Guggenheim New York
• Museum Sri Baduga Bandung 
• Museum monjali 
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Kesimpulan, Batasan dan Anggapan

Analisa 

Analisa Perancangan 

 
A. Analisa lokasi. 
B. Pendekatan besaran ruang. 
C. Pendekatan teknis bangunan
D. Pendekatan utilitas bangunan.
E. Pendekatan fasilitas. 
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