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A.  PELAKSANAAN SIDANG 

Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ( LP3A ) dengan 

judul Museum Kebudayaan Di Kota Kudus Dengan Penekanan Desain Neo Vernakular ini dimulai 

pukul 08.30 WIB dan dihadiri oleh Dr. Ir. Atik Suprapti, M.T., Bintang Noor Prabowo, S.T, M.T., dan 

Edward Endrianto Pandelaki, S.T, M.T, Ph.D. Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu ± 20 

menit dengan pokok materi sebagai berikut : 

 

a. Latar Belakang; 

b. Tinjauan Museum Kebudayaan Kota Kudus; 

c. Analisa Kebutuhan Ruang 

d. Program Ruang; dan 

e. Pendekatan Desain. 

 



Hasil sidang mencakup tanya jawab dan saran dari dosen pembimbing dan penguji terhadap 

LP3A yang dipresentasikan sebagai berikut : 

1. Dari bapak Edward Endrianto Pandelaki, S.T., MT, Ph.D.  (Penguji I ) 

 Pertanyaan  

1) Berapa kapasitas Museum Kebudayaan di Kota Kudus ini dan dari mana anda 

mendapatkan jumlah kapasitas tersebut ? 

2) Dari mana anda mendapatkan kapasitas pada ruang display Museum 

Kebudayaan di Kota Kudus ? 

3) Fasiltas apa yang membuat Museum Kebudayaan di Kota Kudus ini berbeda 

dengan museum lain ? 

4) Apakah display pameran akan selalu bertambah ? Bagaiman anda mengatasinya 

di dalam desain bangunan anda ? 

 

Jawaban 

1) Untuk kapasitas pada ruang lobby dan ruang umum lainnya menggunakan hasil 

studi literatur, hasil survey studi banding, studi program ruang dan hasil 

perhitungan jumlah  wisatawan museum di Kudus pada peak weekdays. Untuk 

kapasitas lobby pada peak weekdays adalah 400 orang. Dan kapasitas ruang 

kantor berjumlah 40 orang petugas sedangkan anggota keamanan dan 

kebersihan berjumlah 22 orang. Hasil perhitungan sudah terlampir pada bab V. 

2) Kapasitas ruang display didapatkan dari jumlah display yang nantinya akan di 

tampilkan pada tiap ruang pameran. Data jumlah benda cagar budaya baik 

tangible dan intangible didaptkan dari data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Kudus dan keputusan Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa 

tengah No. 988/102.SP/BP3/P.IX/2005 tentang Penetapan Benda Cagar Budaya di 

Kabupaten Kudus yang berjumlah + 709 buah (dihitung dalam satuan). 

3) Fasilitas penunjang lainnya di Museum Kebudayaan Kota Kudus ini nantinya ada 

central plaza, amphiteater, restoran kuliner kudus, cafetaria, souvenir shop, 

pameran terbuka green roof, perpustakaan, dan mini bioskop.  

4) Kemungkinan besar display pameran akan bertambah seiring dengan 

ditemukannya benda-benda purbakala pada Situs Pati Ayam dan budaya tangible 

maupun intangible yang belum terdata. Untuk perkembangannya di dalam desain 

nantinya display akan selalu berganti tiap 2-5 tahun sekali dan di simpan di dalam 

storage display dengan ketentuan 25% dari luas pameran. Ataupun dengan 

mengembangkan desain untuk diperluas secara landed atau secara vertical 

karena luas lahan yang masih cukup luas. 

 

 Saran 

- Perlu adanya pameran temporer untuk merangsang kegiatan pameran lain sehingga 

museum anda ini lebih aktif dan tidak monoton dengan display pada pameran 

tetap. 

 

2. Dari bapak Bintang Noor Prabowo, S.T., M.T. (Pembimbing II) 

 Pertanyaan  

1) Pendekatan desain Neo Vernakular seperti apa yang akan anda gunakan ? 



 

Jawaban 

1) Sesuai dengan pengertian Neo Vernakular yang dapat menerapkan elemen – 

elemen fisik maupun non fisik dari konsep budaya setempat dengan 

mengembangkannya kedalam desain yang modern. Secara fisik saya akan 

menerapkan konsep ornamen gebyok dan krepyak pada desain secondary skin 

dengan menggunakan material – material lokal dan menggunakan atap miring 

untuk merespon iklim tropis. Sedangkan secara non fisik saya akan menerapkan 

tata ruang rumah adat Pencu ke dalam Museum Kebudayaan Kota Kudus dan 

menerapkan sistem penghawaan rumah tradisional kudus (rumah Pencu); cross 

ventilation. 

 

 Saran 

- Jangan sampai desain anda nanti tertukar dengan penekanan desain tradisional 

atau vernakular. 

 

 

3. Dari ibu Dr. Ir. Atik Suprapti, M.T. (Pembimbing I) 

 Pertanyaan  

1) Bagaimana anda melakukan penilaian terhadap tapak sehingga mendapat site 

terpilih ? 

2) Coba jelaskan sedikit tentang konsep desain yang akan anda angkat dan apa 
yang memberikan daya tarik untuk wisatawan datang ke Museum Kebudayaan 
di Kota Kudus ini ? 

 

Jawaban 

1) Pada bab V saya sudah melakukan penilaian terhadap tiga tapak alternatif.  Tiga 

tapak alternatif ini berada pada zona yang telah sesuai peruntukkannya dan dinilai 

melalui kriteria pemilihan tapak. Dari hasil pembobotan nilai akan didapat nilai 

tertinggi untuk ditetapkan menjadi site terpilih. 

2) Konsep desain akan lebih condong ke penekanan Neo Vernakular karena Museum 

Kebudayaan Kudus ini tidak lepas dari budaya lokal setempat. Daya tarik dari 

Musem Kebudayaan Kota Kudus ini akan diminati oleh wisatawan karena display 

pameran yang bertema tentang budaya Kudus hanya dapat ditemukan di museum 

ini. 

 

 Saran 

- Di dalam LP3A perlu adanya paparan tentang wilayah atau zona tempat site yang 

akan dipilih. 

- Site perlu ditempatkan di area yang mobilitasnya cukup mudah dijangkau oleh 

pengunjung dan pengelola. Agar pemindahan benda cagar budaya seperti benda 

purbakala tidak mengalami kerusakan. Serta area museum tersebut mampu 

mengangkat citra kawasan itu sendiri. 

- Saya sarankan untuk memilih site yang ada di dekat Situs Pati Ayam karena anda 

dapat mengeksplore dan mengangkat wilayah tersebut. Selain itu agar pameran 



museum anda nantinya tidak monoton, anda dapat memanfaatkan potensi 

purbakala di dalam pameran museum anda ini. Seperti museum yang ada di Jepang 

disana terdapat display yang lantainya dari kaca sedangkan display purbakalanya 

berada di bawahnya lantai (sistem mezzanine). Dan adanya fasilitas pendukung  

dimana pengunjung dapat mempraktekan sendiri cara menemukan benda 

purbakala dengan menggali tanah dengan sekop. 

 

 

B.  PELAKSANAAN SIDANG 

Berdasarkan pertanyaan dan saran dari penguji dan pembimbing pada sidang kelayakan LP3A 

yang telah dilaksanakan (seperti terlampir dalam berita acara), dilakukan revisi dalam rangka 

penyempurnaan LP3A sebagai syarat melanjutkan ke tahap Eksplorasi Desain. Demikian berita acara 

sidang kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur dibuat sesuai dengan 

sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan.  

 

 


