
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. PENGERTIAN JUDUL 

Pengertian judul : ‘MUSEUM MUSIK TRADISONAL JAWA TENGAH DI 

BENTENG VASTENBURG SURAKARTA‘ adalah sebagai berikut : 

Museum :  Gedung yang digunakan sebagai tempat untuk 

pameran   tetap benda-benda yang patut mendapat 

perhatian umum seperti peninggalan sejarah, seni 

dan ilmu. Tempat menyimpan barang kuno.
1 

                                              ( balai pustaka ”Kamus Bahasa Indonesia”1988 ). 

Musik :  a. Ilmu atau seni menyusun nada atau suara 

dengan urutan, kombinasi, dan hubungan 

temporal untuk menghasilkan komposisi 

(suara) yang mempunyai kesatuan dan 

kesinabungan. 

 :  b. Nada atau suara yang disusun demikian rupa 

sehingga mengandung irama, lagu, dan 

keharmonisan (terutama yang menggunakan 

alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi 

2 
( balai pustaka ”Kamus Bahasa 

Indonesia”1988 ). 

 Tradisional  :  Sikap dan cara berpikir serta bertindak yang 

selalu berpegang teguh pd norma dan adat 

kebiasaan yang ada secara turun-temurun. 
3
( balai 

pustaka ”Kamus Bahasa Indonesia”1988 ). 

Jawa Tengah :  Merupakan sebuah Provinsi yang berada di pulau 

Jawa. 

 

1
 ( balai pustaka ”Kamus Bahasa Indonesia”1988 ) 

2 Ibid 

3 Ibid 
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Benteng Vastenburg         :  Nama bangunan benteng peninggalan kolonial 

Belanda yang mempunyai arti kata istana yang 

dikelilingi benteng yang kuat, berupa dinding dari 

tembok untuk melindungi kota/tempat pasukan, 

dan sebagainya. 

Surakarta :  Sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa tengah 

yang mempunyai nama lain Solo. 
4 

( balai pustaka 

”Kamus Bahasa Indonesia”1988 ). 

Kesimpulan Judul          : Sebuah gedung yang digunakan sebagai tempat 

untuk pameran benda – benda atau alat –alat 

musik tradisional jawa tengah yang berada 

disebuah benteng peninggalan Belanda di 

Surakarta. 

1.2. LATAR BELAKANG 

Museum merupakan sebuah sarana untuk menyimpan benda-benda 

yang mempunyai sejarah yang sangat tinggi. Benda-benda itu bisa merupakan 

hasil kebudayaan yang ada pada jaman dulu. Dengan adanya museum maka 

kita dapat mengenalkan dan menunjukan kepada genereasi muda tentang 

kebudayaan jaman dulu. Di Indonesia banyak terdapat museum yang 

memajang benda-benda bersejarah hasil dari kebudayaan pada jaman dulu 

kita mengenal Museum Jogja Kembali, Museum Wayang di Purworejo, 

Museum Gajah di Jakarta, Museum Lubang Buaya yang juga terdapat di 

Jakarta. 

Di Jawa Tengah sendiri juga banyak terdapat museum seperti Museum 

Pers di Solo, Museum BRI di Purwokerto, Museum Gula di Klaten dan masih 

banyak lagi. Dengan adanya museum disuatu daerah maka diharapkan akan 

memajukan pariwisata daerah tersebut sehingga pendapatan daerah tersebut 

bisa terdongkrak. Museum merupakan salah satu obyek wisata yang bisa 

menarik para wisatawan baik lokal maupun manca negara. 

 

4 
( balai pustaka ”Kamus Bahasa Indonesia”1988 ). 
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1.2.1. Surakarta Sebagai Kota Tujuan Wisata 

Kota Surakarta sebagai salah satu bekas kerajaan terbesar 

pulau Jawa, dapat di katakan sebagai kota pusat kebudayaan Jawa. 

Predikat tersebut dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan yang 

sampai saat ini masih dapat dilihat dan tidak dapat ditemukan di 

daerah lain. Peninggalan-peninggalan tersebut berupa bangunan-

bangunan kolonial, merupakan bangunan yang perlu dipertahankan 

keberadaannya dan dipelihara sebagai bukti dari sisi perjuangan 

bersejarah. Pada perkembangannya, bangunan-bangunan bersejarah 

tersebut merupakan aset pariwisata yang potensial. 

 Pemerintah Dati I Jawa Tengah sangat mengandalkan 

daerah Surakarta sebagai pusat pengembangan pariwisata kawasan 

A, yang meliputi eks. Karisidenan Surakarta, Kedu, Semarang, 

mengingat wilayah regional Surakarta mempunyai modal dasar 

historis dan fisik yang cukup di kenal masyarakat luas. Diantaranya 

dengan adanya Keraton Kasunanan dan Pura Mangkunegaran. 

Kedua keraton yang berlokasi di pusat kota dengan kebudayaan 

Jawa yang masih sangat terjaga kelestariannya merupakan daya 

tarik tersendiri bagi kehadiran wisatawan, di samping lokasi-lokasi  

menarik lainnya, baik dalam maupun dari luar kota Surakarta. 

1.2.2. Benteng Vastenburg Sebagai Bangunan Konservasi 

Konservasi memiliki arti menjaga sebanyak mungkin dari 

bangunan dan lingkungan kuno, tetapi ada upaya pembuatan daur 

ulang tertuju kepada guna atau manfaat yang relevan dalam 

kehidupan saat ini. Dari satu sisi, kondisi dan lingkungan menerima 

perubahan, namun perubahan ini harus memperkuat dan 

memperkaya tradisi historis bangunan dan lingkungan sekitarnya. 

 Benteng Vastenburg merupakan situs bangunan 

peninggalan Belanda yang didirikan Gubernur Jendral Baron Van 

Imhoff pada tahun 1775-1779 atau 32 tahun  setelah berdirinya 

Surakarta. Benteng ini dulu merupakan benteng pertahanan yang 
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berkaitan dengan posisi Kraton Kasunanan dan rumah Gubernur 

Belanda (Kantor Balaikota). Setelah kemerdekaan, Benteng sempat 

digunakan sebagai markas Batalyon TNI untuk mempertahankan 

kemerdekaan. Pada masa 1970-1980 an bangunan sering digunakan 

sebagai tempat pelatihan keprajuritan dan pusat Komando 

Cadangan Angkatan Darat untuk wilayah Karesidenan Surakarta 

dan sekitarnya. 

1.2.3. Preseden Bangunan Kolonial Yang Di Konservasi 

Bangunan peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang 

di konservasi yaitu:  

 Benteng Willem II 

Benteng Willem II di konservasi sebagai museum dan 

perpustakaan di Ungaran, Kabupaten Semarang. Benteng willem II 

berdiri pada tahun 1786. Pemerintah Kabupaten Semarang akan 

menjadikan Benteng Willem II di Jl.Diponegoro 148 Ungaran 

sebagai museum dan perpustakaan. Anggota Polsek Ungaran yang 

sangat ini menghuni benteng akan di pindahkan dengan di beri 

kompensasi. Termasuk kendaraan bebas kecelakaan di halaman 

benteng akan di singkirkan. 

 

 

                                Gambar 1.1 : Benteng Willem 

                                     Sumber : www.wisatanesia.com 2010 

 

 

 

 

 

http://www.wisatanesia.com/
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 Benteng Van Der Wijck 

 

                                                       Gambar 1.2 : Benteng Van Der Wijck 

                                    Sumber : www.madureso.wordpress.com 2010 

 

 

Benteng Van Der Wijck dikonservasi sebagai daerah tujuan 

wisata peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda di Gombong, 

Kabupaten Kebumen. Menurut sejarah, Benteng Van Der Wijck 

berdiri pada tahun 1818 digunakan semasa perang Diponegoro 

sebagai benteng pertahanan. Keberadaan Benteng Van Der Wijck  

sebagai objek wisata di daerah Gombong, Kabupaten Kebumen 

memiliki fasilitas pendukung berupa permainan anak (seperti : 

kereta mini, bebek air, jet putar, komidi putar, kincir raksasa, 

mobil-mobilan dan mandi bola), kolam renang, gedung pertemuan 

dan ruang diklat/seminar, penginapan dan restoran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.madureso.wordpress.com/
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 Benteng  Pendem Cilacap 

 

                                                              Gambar 1.3 : Benteng Pendem 

                                          Sumber : www.magazindo.com 2010 

 

 

 Benteng Pendem di jadikan aset wisata sejarah di daerah 

Cilacap. Benteng Pendem dibangun secara bertahap pada tahun 

1861-1879. Benteng Pendem adalah salah satu sistem pertahanan 

pada masa penjajahan Belanda. Dalam bahasa Belanda, benteng ini 

di sebut Kustbatterij Op De Lantong Te Tjilatjap. 

 

1.3. PERMASALAHAN DAN PERSOALAN 

a)  Permasalan  

Bagaimana konsep perencanaan dan perancangan bangunan 

Museum musik tradisional Jawa Tengah di Surakarta yang sesuai 

dengan karakter Benteng Vastenburg yang mempunyai ciri arsitektur 

kolonial dan diakulturasi dengan arsitektur tradisional. 

b) Persoalan  

 Memfungsikan Benteng Vastenburg sebagai Museum musik 

tradisional Jawa Tengah dan tempat pertunjukan. 

 Mengabungkan antara arsitektur kolonial dan arsitektur tradisional 

yang bisa menjadi ciri khas tanpa merubah bentuk bangunan yang 

sudah ada. 

http://www.magazindo.com/
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 Merevitalisasi kembali Benteng Vastenburg tanpa merubah 

arsitektur yang sudah ada. 

 

1.4. TUJUAN DAN SASARAN 

a)  Tujuan  

Membuat konsep perencanaan dan perancangan bangunan 

museum musik tradisional Jawa Tengah di Benteng Vastenburg 

Surakarta yang sesuai dengan konservasi bangunan serta 

menggabungan arsitektur kolonial dan arsitektur tradisional sehingga 

menjadi daya tarik tersindiri, serta membuat sebuah tempat 

pertunjukan musik tradisional sebagai sarana pendukung. 

b)  Sasaran 

Menyusun konsep dasar perencanaan dan perancangan 

pengembangan Benteng Vastenburg Surakarta melalui beberapa 

tahapan: 

  Konsep tahapan-tahapan usaha pengembangan bangunan lama 

Benteng Vastenburg yang disesuaikan dengan pembuatan fungsi 

baru sebagai museum musik tradisional Jawa Tengah dan tempat 

pertunjukan musik tradisional. 

  Konsep penyelarasan bentuk yang akan menggabungkan arsitektur  

kolonial dan arsitektur tradisional. 

 

1.5. LINGKUP PEMBAHASAN  

Lingkup pembahasan dibatasi dan ditekankan pada masalah-masalah 

dalam disiplin ilmu arsitektur, yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran 

yang hendak di capai, sehingga dapat dipakai sebagai landasan konsep 

perencanaan dan perancangan fisik. 
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1.6. METODE PEMBAHASAN  

Metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah: 

a) Tahap Pengumpulan Data 

  Data primer yang meliputi peta lokasi, kondisi tapak dan kawasan,  

identifikasi tipologi bangunan dsb. Di dapat dari pengamatan 

langsung dari lapangan, wawancara, rekaman gambar dan sketsa-

sketsa. 

 Data sekunder yang meliputi latar belakang sejarah, diperoleh 

melalui survey instansional dan kepustakaan 

b)  Tahap Analisa 

Data analisa ini digunakan metode kuantitatif dan kualitatif 

 Metode kuantitatif meliputi pengukuran besaran ruang berdasar 

kegiatan kebutuhan pemakaian ruang, penentuan luas bangunan 

yang di sesuaikan dengan luasan tapak dsb. Digunakan untuk 

permasalahan yang dapat dipecahkan dengan menggunakan pola 

pikir kuantitatif (mengejar yang terukur dan menggunakan logika 

matematik). 

 Metode kualitatif dilakukan dalam analisis penyajian visual yang   

menggunakan metode tipologi arsitektural, dan penyajian materi 

koleksi dengan menggunakan visualisasi interior ruang dsb. Di 

gunakan untuk masalah-masalah yang dideskripsikan secara verbal 

dan visual, terutama untuk memecahkan persoalan bentuk 

penampilan bangunan yang direncanakan. 

c) Tahap Kesimpulan 

Konsep perencanaan dan perancangan disusun berdasarkan 

kesimpulan dari analisa yang telah dilakukan. 
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1.7. SISTEMATIKA PEMBAHASAN  

Hasil-hasil dari pengamatan, yang akan disusun menjadi sebuah laporan 

DP3A (Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur), dan disajikan 

kedalam tahapan-tahapan yang mana urutan satu dengan yang lain saling 

berkaitan, urutan tersebut adalah sebagai berikut : 

 BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab I ini membahas tentang pengertian judul, latar belakang, 

permasalahan, tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan, metode 

pembahasan, sistematika pembahasan. 

 BAB II :  KAJIAN KEPUSTAKAAN 

Bab II ini membahas tentang pengertian museum, tinjauan teori 

arsitektur kolonial, tinjauan teori aristektur tradisional jawa, 

tinjauan tentang konservasi dan peraturan konservasi di kota 

surakarta, studi banding.  

 BAB III :  GAMBARAN LOKASI 

Bab III lebih membahas tentang tinjauan umum tentang kota 

Surakarta, Surakarta sebagai kota tujuan wisata, tinjauan tentang 

Benteng Vastenburg. 

 BAB IV :  ANALISA DAN KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN 

Bab IV lebih membahas tentang analisa dari site maupun 

bangunan, dan konsep dari site dan bangunan. 

 

 

 


