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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kota Kudus memang terkenal sebagai Kota Kretek yang merupakan pionir dalam perkembangan 

rokok di Indonesia. Salah satu bukti rokok kretek sangat berjaya di Kota Kudus adalah berdirinya 

Museum Kretek tahun 1986.  Namun seiring berjalannya waktu keberadaan rokok menjadi 

sebuah pro dan kontra bagi kalangan masyarakat. Disalah satu sisi rokok memberikan devisa 

terbesar bagi Negara namun disisi lain rokok memberikan dampak negative bagi kesehatan dan 

sudah terjadi pencekalan oleh beberapa komunitas dan pengiklanan. Padahal kretek memiliki 

nilai sejarah bagi kota Kudus dan penting untuk diketahui oleh generasi ke generasi. Selain itu 

letak museum kretek dirasa kurang strategis untuk menarik pengunjung datang kesana. 

 

Selain sejarah kretek perlu diketaui bawa Kudus juga sangat kaya akan budaya adat istiadat 

local yang bernilai tinggi terutama yang berubungan dengan religious islam. Adat istiadat yang 

terkenal di kota Kudus dan menjadi daya tarik wisatawan yaitu Tradisi Dandangan, Tradisi Buka 

Luwur, Tradisi Kupatan, Tradisi Rebo Weksan, Tradisi Ampyong Maulid, Tradisi Adat Bulusan 

dan Tradisi Rogomoyo yang mencerminkan kearifan local kebudayaan kota Kudus. Tradisi 

kebudayaan kota Kudus ini hanya diadakan satu kali dalam setahun sehingga perlu mewadahi 

kegiatan yang memberikan informasi tentang kebudayaan local Kudus yang dapat dikunjungi 

sewaktu – waktu. 

 

Kemendikbud mencanangkan program pembangunan museum - museum baru selama periode 

2014-2019 sebagai bagian dari strategi di dalam pengembangan insentif khusus untuk 

memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan, teknologi, dan juga sejarah, selama periode 

tersebut dicanangkan terdapat 51 museum baru dengan berbagai tingkat kedudukannya. 

 

Dalam suaramerdeka.com Moh Rosyid, pemerhati sejarah dari STAIN (Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri) Kudus mengatakan bahwa “Keberadaan museum Islam di Kudus menjadi 

kebutuhan mendesak karena nilai sejarah dan nilai jual/ketertarikan destinasi wisata”. Merujuk 

UU No.11/2010 tentang Cagar Budaya, pemda bertanggung jawab mengatur, melindungi, 

mengembangkan, dan memanfaatkan sebagai cagar budaya. 

 

Menyongsong agenda RAPBD 2017 Pemkab Kudus perlu merancang agar museum di Kudus 

tidak hanya museum kretek, namun dibutuhkan museum yang dapat mencakup seluruh 

kebudayaan Kota Kudus.  

 

Hal tersebut dapat diwujudkan dan dikemas menjadi kegiatan baru dengan cara 

mengembangkan Museum Kretek menjadi Museum Kebudayaan Kota Kudus. Pengembangan 

Museum tersebut perlu dibangun pada kawasan yang lebih strategis dengan pertimbangan 

dapat menarik minat masyarakat dan wisatawan. Sehingga perlu dikemas dengan kegiatan yang 

baru tanpa menghilangkan sejarah citra budaya kota kretek dengan mengangkat budaya local di 

kota Kudus yang kuat dan beranekaragam. 
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1.2 Tujuan dan Sasaran  

1.2.1 Tujuan 

Memperoleh desain Pengembangan Museum Kebudayaan Kota Kudus yang memenuhi standar 

pedoman pendirian museum dan dapat mewadahi aktivitas yang dibutuhkan dalam perannya 

sebagai museum, dengan suatu konsep desain yang sustainable (berkelanjutan) sesuai karakter 

budaya lokal dan citra kota yang dikehendaki atas judul yang diajukan tersebut. 

 

1.2.2 Sasaran 

• Terciptanya suatu kajian perencanaan dan perancangan bangunan Pengembangan Museum 

Kebudayaan Kota Kudus berdasarkan aspek –aspek panduan perancangan dan alur pikir 

proses. 

• Terciptanya desain rancangan museum yang tanggap terhadap citra kota dan mampu 

memberikan fasilitas dan desain yang menarik bagi pengunjung. 

 

1.3 Manfaat 

Dari penyusunan sinopsis serta pelaksanaan tahap - tahap Tugas Akhir selanjutnya diharapakan 

diperoleh manfaat baik untuk penulis pribadi maupun masyarakat. Manfaat yang dapat 

diperoleh terdiri dari manfaat subyektif dan objektif dengan rinciannya sebagai berikut : 

1.3.1 Subyektif 

Untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti Tugas Akhir di  Jurusan  Arsitektur 

Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang dan sebagai acuan untuk melanjutkan 

pembuatan desain Pengembangan Museum Kebudayaan Kota Kudus dalam proses Studio 

Grafis Tugas Akhir. 

1.3.2 Obyektif 

Diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menambah wawasan tentang 

perencanaan dan perancangan Pengembangan Museum Kebudayaan Kota Kudus, serta 

dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang akan menempuh Tugas Akhir maupun bagi 

mahasiswa arsitektur lainnya dan masyarakat umum yang membutuhkan. 

 

1.4 Ruang Lingkup 

Lingkup pembahasan diutamakan pada pemahaman kegiatan dan kebutuhan dari 

Pengembanagan Museum Kebudayaan Kota Kudus serta fasilitas yang mampu mewadahi 

kegiatan pendidikan, penelitian, dan rekreasi. museum ini diharapkan juga dapat terus 

berkembang sesuai dengan konsep sustainable. Dari pemahaman tersebut akan memperoleh 

karakteristik khusus dalam perencanaan dan perancangan Pengembangan Museum Kebudayaan 

Kota Kudus dari disiplin ilmu arsitektur. Hal-hal di luar ilmu arsitektur dibahas seperlunya 

sepanjang masih berkaitan dan mendukung masalah utama. 

 

1.5 Metode Penulisan  

Metode pembahasan yang dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu dengan 

mengumpulkan, memaparkan, mengkompilasi, dan menganalisa data yang kemudian diperoleh 

suatu pendekatan yang menjadi dasar penyusunan konsep program perencanaan dan 

perancangan. Tahap pengumpulan data yang di maksud dilakukan melalui :  
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 Studi Literatur 

Dilakukan dengan mempelajari literatur baik melalui buku, katalog, serta bahan – bahan 

tertulis lainnya mengenai teori, konsep, dan standar perencanaan dan perancangan 

Pengembangan Museum Kebudayaan Kota Kudus. 

 Studi Lapangan 

Dilakukan untuk memperoleh data mengenai lokasi perencanaan dan perancangan serta 

data pendukung lainnya yang diperlukan. 

 Dokumentatif 

Dilakukan dengan mendokumentasikan data yang menjadi bahan penyusunan penulisan 

ini. Cara mendokumentasikan data adalah dengan memperoleh gambar visual dari foto-

foto yang dihasilkan. 

 Studi Banding 

Dilakukan dengan membandingkan hasil observasi pada beberapa objek bangunan yang 

memiliki fungsi sama yang selanjutnya dianalisa untuk mendapatkan kritera – kriteria 

yang akan diterapkan pada perencanaan dan perancangan Pengembangan Museum 

Kebudayaan Kota Kudus yang diprogramkan. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penyusunan sinopsis ini adalah sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi pembahasan tentang latar belakang, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, 

manfaat, ruang lingkup bahasan, metodepenulisan, sistematika pembahasan, dan 

alur piker pembahasan. 

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA DAN STUDI BANDING 

Berisi tentang kajian teori yang mengkaji aspek – aspek museum, pelaku kegiatan, 

aktivitas dan fasilitas, peraturan tentang standar ruang, penekanan desain, dan studi 

banding.  

 

BAB III TINJAUAN LOKASI 

Berisi data fisik dan non fisik yang menguraikan tentang lokasi yang menjadi fokus 

untuk dijadikan tapak dalam perencanaan dan perancangan. 

 

BAB IV KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN 

Berisi data fisik dan non fisik yang menguraikan tentang lokasi yang menjadi fokus 

untuk dijadikan tapak dalam perencanaan dan perancangan. 

 

BAB V PENDEKATAN PROGRAM  PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Berisi kajian atau analisa perencanaan arsitektur, aspek-aspek perencanaan yaitu 

analisa aspek fungsional, aspek kontekstual, aspek arsitektural, aspek teknis dan 

aspek kinerja pada pengembangan Museum Kebudayaan Kota Kudus. 
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BAB VI LANDASAN PROGRAM  PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Berisi tentang hasil pembahasan analisa program perencanaan dan konsep 

perancangan pengembangan Museum Kebudayaan Kota Kudus yang akan digunakan 

sebagai acuan dalam tahap desain grafis.  
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1.7 Alur Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan 
Memperoleh desain Museum Kebudayaan Kota Kudus yang dapat mewadahi aktivitas yang 
dibutuhkan dalam perannya sebagai museum. 
Sasaran  
Terciptanya suatu ide gagasan desain yang berkelanjutan dan tanggap terhadap citra kota dan 

mampu memberikan fasilitas dan desain yang menarik bagi pengunjung. 

Studi Pustaka  

 Landasan Teori  

 Standar perencanaan 
dan perancangan 
Museum 
 

Studi Lapangan  

 Tinjauan Museum 
Kretek Kudus 

 Tinjauan Tapak  
 

Studi Banding  

 Museum Sonobudoyo 

 Museum Ronggowarsito 

 Monument Jogja Kembali 

 Museum Affandi 

 Museum Tsunami Aceh 

Analisa untuk tinjauan pustaka, studi lapangan, serta studi banding untuk membuat pendekatan 

program perencanaan dan perancangan yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas dan sarana 

prasarana serta pengolahan lahan pada Perencanaan dan Perancangan Museum Kebudayaan 

Kota Kudus Dengan Penekanan Desain Arsitektur Neo – Vernakular. 
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AKTUALITA  

 Kudus memiliki banyak tradisi kebudayaan yang unik dan beranekaragam yang perlu dijaga 
dan dilestarikan. 

 Kemendikbud mencanangkan program pembangunan museum - museum baru selama 
periode 2014-2019 sebagai bagian dari strategi di dalam pengembangan insentif khusus 
untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan, teknologi, dan juga sejarah. 

 Program kerja Dinas Kebudayaaan dan Pariwisata Kota Kudus tahun 2017 tentang 
pengelolaan dan pengembangan museum dan taman budaya daerah. 

URGENSI  

 Dibutuhkan bangunan yang mampu menampung, mewadahi dan menginformasikan 
sejarah dan kebudayaan lokal Kota Kudus yang ideal sebagai sarana edukatif, research, dan 
rekreatif. 

ORIGINALITAS 

 Merencanakan Museum Kebudayaan Kota Kudus yang memiliki aspek fungsional sebagai 
sebuah bangunan museum, memiliki identitas local culture memiliki estetika yang 
responsive terhadap lingkungan dan tapak. 

Program Dasar Perencanaan Dan Perancangan Arsitektur 
Persyaratan Perencanaan Dan Perancangan, Konsep Dasar Perencanaan Dan 

Perancangan, Site Terpilih Dan Program Ruang. 

Bagan 1.1  Bahasan dan Alur Pikir 
Sumber : Analisa Penulis, 2017 

 

 


