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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya berupa perairan. 

Nenek moyang bangsa Indonesia juga pada mulanya bermigrasi dari daratan China Selatan 

saat zaman es terakhir dimana pada waktu itu lempengan Sunda dan Sahul masih nampak, 

lalu kemudian mulai menyebar ke pulau-pulau di Indonesia. Sejarah mencatatkan bahwa 

perahu-perahu bercadik dari Indonesia telah menjelajahi lautan dari Madagaskar di tepi 

barat Samudra Hindia sampai dengan Pulau Paskah di tepi timur Samudra Pasifik. Banyak 

peradaban mulai berkembang hingga masyarakat dengan latar belakang yang hamper 

serupa membentuk suatu pengelompokan dan terciptalah sebuah kerajaan sebagai bentuk 

nyata system pemerintahan yang mengatur peradaban tersebut. Lalu lama kelamaan 

bermunculan berbagai kerajaan dengan latar belakang yang sangat beragam yang nantinya 

tersebutlah kerajaan besar perintis Negara kesatuan republic Indonesia.  Kerajaan Sriwijaya 

dan Kerajaan Majapahit merupakan puncak-puncak kejayaan bahari nenek moyang bangsa 

Indonesia, yang telah menyatukan Nusantara dengan kekuatan armada lautnya. 

Walaupun berangkat dari latar belakang kebaharian yang dulunya sangat lekat dengan 

kepribadian nenek moyang kita, namun pada saat ini kebanggaan sebagai bangsa bahari 

tidak begitu nampak dalam kehidupan keseharian rakyat Indonesia. Pembangunan di darat 

lebih mendapat perhatian lebih, sedangkan potensi kekayaan alam di lautan yang jauh lebih 

besar masih belum dikembangkan secara maksimal. Penelitian-penelitian dibidang teknik, 

sains, maupun seni yang berkaitan dengan kebaharian di Indonesia saat ini juga masih 

relatif kurang. 

Kota Surabaya sebagai ibu kota provinsi Jawa Timur, merupakan kota terbesar kedua di 

Indonesia setelah Jakarta, dengan jumlah penduduk metropolisnya mencapai 3 juta jiwa. 

Surabaya juga menjadi pusat bisnis,  perdagangan, industri, dan pendidikan dikawasan 

Indonesia timur. 

Surabaya dulunya dikenal sebagai kota besar sekaligus gerbang Kerajaan Majapahit 

yang terkonsentrasi pada Muara Kali Mas, sehingga latar belakang kota maritim sudah 

tertanam pada citra kota Surabaya sejak lama. Selain itu kota Surabaya juga pernah 

mendapat sebutan Kota Pahlawan karena memiliki sejarah yang yang sangat erat kaitannya 

dalam proses perjuangan memperebutkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah. 
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Dari latar belakang tersebut, kota Surabaya kemudian berkembang menjadi salah satu 

pusat armada laut Indonesia. Sekolah Tinggi Pelayaran dan Akademi Kemiliteran didirikan 

disana. Selain itu kota Surabaya juga dijadikan sebagai pusat transportasi laut maupun 

udara untuk kawasan Indonesia Timur. 

Untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia baik dari dalam maupun luar dibentuklah 

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang sekarang lebih dikenal dengan nama Tentara 

Nasional Indonesia. Selama berkembangnya peradaban dan teknologi Indonesia 

membentuk sejumlah kesatuan yang bertugas menjaga kedaulatan bangsa, yang awalnya 

lahir dengan nama Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan hingga saat ini dikenal dengan 

Tentara Nasional Indonesia (TNI). TNI Angkatan Laut adalah bagian dari Tentara Nasional 

Indonesia yang bertanggung jawab atas operasi laut, dipimpin oleh seorang Kepala Staff  

kajjTNI Angkatan Laut. 

Museum pada mulanya merupakan tempat untuk menaruh benda atau alat-alat yang 

digunakan untuk penyelidikan, ilmu dan kesenian. 

Menurut International Council of Museum (ICOM), museum adalah suatu lembaga yang 

bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat, terbuka untuk umum, 

memperoleh, merawat, serta memamerkan artefak–artefak prihal kehidupan manusia dan 

lingkungannya untuk tujuan studi, pendidikan ataupun rekreasi. Pengertian menurut ICOM 

adalah salah satu dari sekian bayak pengertian mengenai museum yang pada dasarnya 

mempunyai banyak sekali penjelasan sesuai dengan perkembangan zaman dan bidangnya 

masing–masing, dimana pelaksanaan teknisnya adalah member perlindungan, pengawetan 

dan memamerkan peninggalan sejarah manusia dan alam. 

Dari uraian aktualita di atas kemudian didapat sebuah anggapan bahwa Kota Surabaya 

membutuhkan sebuah media yang merekam jejak perkembangan kekuatan maritimnya yang 

dapat menjadi monument sekaligusmelestarikan memori kejayaan tersebut. Dalam bahasan 

ini media yang dimaksud ialah sebuah museum kapal yang dapat dimanfaatkan oleh 

berbagai kalangan masyarakat menurut fungsinya. 

1.2 Tujuan dan Sasaran 

1.2.1 Tujuan 

Mendapatkan pemecahan masalah yang berkaitan dengan sejarah peayaran 

nusantara sebagai objek koleksi museum dalam lingkup perencanaan dan 
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perancangan Museum Armada Angkatan Laut di Kawasan pesisir pantai utara 

Surabaya. 

1.2.2 Sasaran 

Mendapatkan landasan konseptual perencanaan Museum Kapal sesuai 

dengan dasar permuseuman di Indonesia. 

1.3 Manfaat 

1.3.1 Secara Subjektif 

a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti Tugas Akhir di  Jurusan 

Arsitektur Universitas Diponegoro. 

b. Sebagai landasan dan acuan dalam penyusunan Laporan Program 

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) sebagai bagian dari Tugas 

Akhir. 

1.3.2 Secara Objektif 

a. Sebagai sumbangan perkembangan ilmu dan pengetahuan arsitektur, dan 

pada khususnya terkait dengan ilmu kelautan.  

b. Dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi 

mahasiswa yang akan mengajukan proposal Tugas Akhir, maupun pembaca 

mengenai program perencanaan dan perancangan arsitektur. 

c. Survei lapangan yang dilakukan merupakan langkah awal sekaligus 

rangkaian proses pengumpulan data dalam pembuatan tugas akhir, sebagai 

sebuah persyaratan dalam menempuh gelar sarjana 

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan 

1.4.1 Ruang Lingkup Substansial 

Secara substansial, mencakup perencanaan dan perancangan 

Museum Armada Angkatan Laut yang berlokasi di Surabaya, pembahasan 

materi berdasarkan pada koleksi sejarah dari berbagai sumber kelautan 

Indonesia dan mengacu pada standar permuseuman yang sudah ditetapkan 

dalam International Council of Museum (ICOM), serta hubungan antar 

pengrajin dan hal lain yang berhubungan dalam perencanaan dan 
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perancangan, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan aspek-

aspek yang ada dalam arsitektur, yaitu aspek kontekstual, aspek fungsional 

dan aspek arsitektural. 

1.4.2 Ruang Lingkup Spasial 

Secara spasial, perencanaan dan perancangan Museum Armada 

AngkatanLaut akan mengkaji lokasi yang cocok dan layak untuk dimasukkan 

dalam aspek perancangan yang dapat dengan mudah diakses oleh jalan 

protocol kota dan tidak terlalu jauh dari bibir pantai utara sebagai pencitraan 

dari metode perancangan itu sendiri 

1.5 Metode Pembahasan 

Pembahasan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu 

dengan mengumpulkan, memaparkan, kompilasi dan menganalisa data sehingga 

diperoleh suatu pendekatan program perencanaan dan perancangan untuk 

selanjutnya digunakan dalam penyusunan program dan konsep dasar perencanaan 

dan perancangan. 

Adapun Metode yang dipakai dalam penyusunan penulisan ini antara  lain : 

1.5.1 Metode Deskriptif,

Yaitu dengan melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan 

cara : mengumpulkan data-data yang berkaitan tentang ilmu perkapalan danstandar 

permuseuman Indonesia, studi pustaka/ studi literatur, data dari instansi terkait, 

wawancara dengan narasumber, observasi lapangan serta browsing internet. 

1.5.2. Metode Dokumentatif,
Yaitu mendokumentasikan data yang menjadi bahan penyusunan penulisan ini. Cara 

pendokumentasian data adalah dengan memperolehgambar visual darifoto-foto yang di 

hasilkan. 

1.5.3. Metode Komparatif,

Yaitu dengan mengadakan studi banding terhadap bangunan Museum dan 

bangunan lain yang menyimpan sejarah tentang pelayaran nusantara yang sebelumnya 

sudah pernah merasakan puncak kejayaannya pada masa kerajaan Majapahit. 

Dari data - data yang telah terkumpul, dilakukan identifikasi dan analisa untuk 

memperoleh gambaran yang cukup lengkap mengenai karakteristik dan kondisi yang ada, 
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sehingga dapat tersusun suatu Landasan Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur Museum Armada Angkatan Laut Surabaya. 

1.6 Sistematika Pembahasan 

KerangkabahasanlaporanperencanaandanperancanganTugasAkhirdenganjudul

Museum Kapal di Surabaya adalahsebagaiberikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 
Berisikan latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, metode penulisan dan 

sistematika bahasan yang mengungkapkan permasalahan secara garis besar serta 

alur piker dalam menyusun Landasan Program Perencanaan dan Perancangan 

(LP3A). 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Membahas mengenai literature tentang tinjauan umum museum, sejarah pelayaran, 

jenis-jenis kapal, sejarah perkembangan kapal yang pernah dibuat di Indonesia, dan 

kapal-kapal yang digunakan sebagai armada pertahanan indonesia, tinjauan teoritis 

mengenai standar–standar perancangan ruang, serta tinjauan studi banding 

museum-museum lain yang sudah ada.  

 

BAB III  TINJAUAN UMUM KOTA SURABAYA 
Membahas tentang tinjauan kota Surabaya berupa data–data fisik dan nonfisik 

seperti letak geografi, luas wilayah, kondisi topografi, iklim, demografi, serta 

kebijakan tata ruang wilayah di Kota Surabaya. Selain itu terdapat juga pembahasan 

mengenai sejarah perkembangan pelayaran dan jenis-jenis kapal di Indonesia serta 

factor lain yang dapatmendukung perancangan Museum Armada AngkatanLaut di 

Surabaya 

BAB IV BATASAN DAN ANGGAPAN 

Menguraikan batasan dan anggapan yang digunakan dalam penyusunan Landasan 

Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

BAB V PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 
MUSEUM ARMADA ANGKATAN LAUT 
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Berisi tentang kajian/ analisa perencanaan yang pada dasarnya berkaitan dengan 

pendekatan aspek fungsional, aspek kinerja, aspek teknis, aspek kontekstual, dan 

aspek visual arsitektural 

BAB VI PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN MUSEUM ARMADA 
ANGKATAN LAUT 

Membahas konsep dasar perencanaan dan perancangan arsitektur, program 

perencanaan, dan persyaratan perencanaan dan perancangan arsitektur yang 

meliputi studi bentuk, penekanan desain, dan konsep struktur untuk Museum 

Armada Angkatan Laut di Surabaya. 
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Alur Pikir 
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Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

AKTUALITA
- Indonesia merupakannegeri maritime yang dua pertiga wilayahnya berupa perairan 
- Armada laut dulunya menjadi armada pengangkutan sekaligus pertahanan utama Indonesia 
- Kota Surabaya merupakan kota besar dengan peringkat kedua di Indonesia setelah Jakarta 
- Kota Surabaya menjadi pusat bisnis,  perdagangan, industri, dan pendidikan di kawasan Indonesia timur 
- Pintu gerbang Kerajaan Majapahit dulunya terletak di kota Surabaya, di daerah muara Kali Mas 
- Pangkalan mariner angkatan laut berlokasi di kota Surabaya 
- Banyak berdiri sekolah tinggi pelayaran di kota Surabaya sebagai penyokong edukasi kemaritiman Indonesia  
- Di kota Surabaya terdapat galangan kapal nasional yang memproduksi kapal laut dalam skala besar 
- Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya merupakan pelabuhan besar yang menghubungkan Indonesia timur dan Indonesia Utara 

dengan pulau Jawa 
 
URGENSI 
- Indonesia membutuhkan media yang dapat mewadahi tentang sejarah perkembangan transportasi laut yang juga menjadi 

transportasi utama pada era kejayaan Indonesia hingga saat ini 
- kota Surabaya mempunyai sejumlah sekolah tinggi pelayaran dan juga menjadi pusat armada TNI Angkatan Laut sehingga 

kemudian kebutuhan akan fasilitas penunjang pendidikan atau pun rekreasi ini dirasa cukup penting. 
 

ORIGINALITAS 
Museum Armnada Angkatan Lautini direncanakan dan dirancang sebagai suatupusat mesia edukasi sekaligus rekreasi yang 
menampilkan kapal sebagai bahasan utama dengan mengusung konsep postmodern Architecture sehingga dapat menjadi media 
pelestarian budaya sekaligus sebagai ikon yang memperkuat kota surabaya sebagai kota maritim di indonesia 

PERMASALAHAN
Bagaimana mengolah data tentang pelayaran dan standar permuseuman untuk diharmonisasikan yang nantinya akan menjadi 
sebuah kosep perencanaan Museum Kapal yang memenuhi syarat baik dari segi perancangan tapak, pemenuhan kebutuhan ruang 
maupun dari segi teknis dan arsitektural. 

Studi Pustaka

ANALISA
AspekFungsional 
AspekKontekstual 

Aspek Teknis 
AspekKinerja 

AspekArsitektural 

Batasan & Anggapan 

PendekatanLandasan Program
Perencanaan dan Perancangan 

Studi Lapangan 

Studi Banding

PENGOLAHAN DATA 

Landasanteoristandarpermuseuman
Sejarah perlayaran Indonesia  

Museum Bahari Yogyakarta
Museum Dirgantara Mandala


