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BAB IV 

Kesimpulan, Batasan, dan Anggapan 

 

4.1 Kesimpulan  

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumya terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan. 

Kesimpulan tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam melakukan perencanaan dan perancangan 

bangunan Museum Kerajaan Deli. Berikut merupakan beberapa kesimpulan yang didapatkan: 

1. Museum Kerajaan Deli merupakan museum khusus karena hanya membahas tentang 

Kerajaan Deli. Berdasarkan kedudukannya Museum Kerajaan Deli merupakan museum lokal 

karena koleksinya terdiri dari kumpulan benda yang berasal, mewakili dan berkaitan dengan 

bukti material manusia atau lingkungannya dari wilayah kabupaten atau kotamadya tempat 

museum berada. Museum Kerajaan Deli berdasarkan penyelenggaraannya merupakan 

museum swasta karena dikelola oleh pihak swasta. 

2. Metode pameran koleksi yang digunakan pada museum merupakan Taksonomik, yaitu 

menyajikan koleksi dalam kelompok atau sistem klasifikasi. 

4.2 Batasan 

Dalam penyusunan landasan program perencanaan dan perancangan arsitektur ini 

terdapat batasan untuk mempertegas dan memperjelas perencanaan dan perancangan Museum 

Kerajaan Deli. Batasan tersebut dijabarkan sebagai berikut: 

1. Pengguna 

Secara umum Museum Kerajaan Deli dapat dikunjungi oleh maasyarakat. Museum Kerajaan 

Deli terintegrasi dengan Istana Maimun sehingga pengunjung dari Istana Maimun dapat 

langsung mengunjungi museum. 

2. Pengelola 

Pengelola Museum Kerajaan Deli merupakan pengurus yayasan yang mengelola Istana 

Maimun yaitu Yayasan Sultan Ma’moen Al Rasyid. 

3. Ketentuan dan Peraturan 

4. Lokasi Perencanaan 

Menurut Rencana Pengembangan Komplek Istana Maimun, lokasi perencanan Museum 

Kerajaan Deli berada di sebelah utara Istana Maimun. Lokasi di dalam komplek tidak boleh 

digunakan karena merupak area privat dan lokasi perencanaan pembangunan lainnya. 
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5. Penekenan Desain 

Penekanan desain yang digunakan pada Museum Kerajaan Deli adalah Arsitektur Melayu – 

Modern sebagai gaya dasar arsitektural bangunan. Pemilihan penekanan desain tersebut 

berdasarkan penyesuain terhadap bangunan di sekitar. 

4.3 Anggapan 

Anggapan merupakan sesuatu yang berhubungan dengan aspek teknis bangunan. Aspek-

aspek teknis tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Penyediaan lahan dan dana untuk melaksanakan perancangan Museum Kerajaan Deli 

dianggap tidak mengalami permasalahan 

2. Lokasi terpilih dianggap bebas masalah dalam hal birokrasi, perizinan, pembebasan tanah, 

sertifikat, dll. 

3. Pengunjung yang datang ke Istana Maimun dianggap pasti datang ke Museum Kerajaan Deli.  

4. Daya dukung tanah dianggap tidak bermasalah sehingga struktur yang digunakan dianggap 

tetap sesaui kebutuhan dan belahan yang dihasilkan bangunan 

5. Utilitas lingkungan pada tapak dianggap lengkap. 

 

 


