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ABSTRAKSI 

MUSEUM MASJID INDONESIA DI KABUPATEN PEKALONGAN 

ZATA IZZATI ADLINA 

D300100010 

Museum merupakan sebuah tempat penyimpanan benda-benda peninggalan 

sejarah. Selain itu juga berfungsi sebagai sebuah media yang menceritakan 

peristiwa-peristiwa bersejarah kepada khalayak umum. Perencanaan desain 

Museum Masjid Indonesia di Kabupaten Pekalongan merupakan sebuah tempat 

yang memberikan berbagai informasi tentang sejarah perkembangan masjid di 

Indonesia. Tujuan perencanaan Museum adalah sebagai tempat wisata, 

pendidikan, dan pusat informasi tentang sejarah perkembangan masjid di 

Indonesia. Didalamnya menyimpan berbagai macam koleksi masjid dari seluruh 

daerah di Indonesia. Pemilihan Masjid sebagai materi koleksi, karena Masjid-

masjid di Indonesia mempunyai ciri khas yang unik dan beragam pada setiap 

daerah. Masjid juga merupakan inventaris serta saksi bisu dalam setiap 

periodesasi sejarah. Perancangan desain Museum Masjid Indonesia terletak di Jl. 

Mandurorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Bangunan Museum 

berdiri di atas lahan seluas 5 hektar berbentuk persegi empat, dengan ukuran 200 

x 250 meter. Luas area terbangun adalah 12.943 m², sementara sisa lahan lainnya 

merupakan area open space berupa miniatur pulau Indonesia, area parkir, serta 

area taman. Miniatur pulau merupakan area museum terbuka yang mempunyai 

koleksi berupa satu replika masjid pada setiap pulau. Bangunan museum 

menggunakan konsep arsitektur islam dengan mengaplikasikan kesenian islam 

berupa aksen floral dan bentuk geometris yang diaplikasikan pada atap bangunan, 

pilar, serta bentuk fasade bangunan. 

Kata Kunci: Museum, Masjid, Arsitektur. 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Arsitektur masjid-masjid di Indonesia mempunyai ciri khas yang unik 

dan beragam pada setiap daerahnya. Mulai dari yang asli dari lingkungan 

disekitarnya sampai yang mendapat pengaruh dari kebudayaan dari negara lain 

seperti persia, cina, eropa, dan negara lain. Kebudayaan pada setiap daerah 

tersebut diharapkan untuk tetap menjadi acuan dari generasi ke generasi 

berikutnya, sebagai simbol hakikat kebangsaan, maka diperlukan adanya 

pendokumentasian, inventarisasi, dan juga pengenalan kepada khalayak dari 

berbagai daerah. Saat itulah lembaga yang disebut museum sangat diperlukan. 

Dalam hal ini kaitan antara lembaga museum dan kebudayaan nasional beserta 

kebudayaan daerah yang unikum menjadi jelas. Museum adalah lembaga bagi 

kebanggaan perkembangan kebudayaan di suatu negara (Munandar, dkk., 

2011). 

Museum diharapkan tidak hanya sekedar memantulkan perubahan-

perubahan yang ada di lingkungan, tetapi juga sebagai media untuk 

menunjukkan perubahan sosial serta pertumbuhan budaya dan ekonomi. 

Museum berperan dalam proses transformasi yang mewujudkan perkembangan 

struktur intelektual dan tingkat kehidupan yang membaik. Perkembangan 

tersebut tentu disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan 

dalam bahasa dan budayanya masing-masing. Inilah makna yang ingin 

disampaikan dan di transkripsikan oleh museum lewat benda yang disajikan 

atau dipamerkan sebagai instrumen memahami masyarakat pendukungnya 

(Khornafiya, 2012). 

B. Rumusan Permasalahan 

Bagaimana membuat sebuah perencanaan dan perancangan  Museum 

Masjid Indoesia di Kabupaten Pekalongan sebagai tempat wisata, pendidikan, 

dan pusat informasi tentang sejarah perkembangan masjid di Indonesia yang 

mampu menarik minat para wisatawan atau pengunjung? 

C. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan Tugas Akhir adalah membuat konsep Perencanaan dan 

Perancangan Museum Masjid Indonesia di Kabupaten Pekalongan sebagai 

tempat wisata, pendidikan, dan pusat informasi tentang sejarah perkembangan 

masjid di Indonesia. 

Sasarannya adalah membuat konsep desain Museum Masjid Indonesia di 

Kabupaten Pekalongan yang mampu mewadahi segala bentuk aktiftas 

penggunanya, serta merencanakaan konsep penataan massa serta tampilan 

bangunan yang sesuai dengan fungsinya sebagai museum masjid. 

 

 



D. Lingkup Pembahasan 

Dibatasi pada wawasan tentang arsitektur serta disiplin ilmu lain yang 

mendukung dalam proses perencanaan dan perancangan. 

E. Keluaran 

Desain Museum Masjid Indonesia di Kabupaten Pekalongan sebagai tempat 

kunjungan wisata buatan dan sarana untuk belajar serta mengetahui tentang 

sejarah perkembangan masjid di Indonesia. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori 

1. Tinjauan Museum 

Kata “Museum” diambil dari bahasa Yunani Klasik, yaitu “muze”  

kumpulan sembilan dewi  yang berarti lambang ilmu dan kesenian. 

Berdasarkan uraian di atas, maka pengertian museum adalah sebagai tempat 

menyimpan benda-benda kuno yang dapat digunakan untuk menambah 

wawasan dan juga sebagai tempat rekreasi. 

Secara umum fungsi dari museum adalah sebuah tempat yang digunakan 

untuk menyimpan benda-benda bersejarah. Peranan museum sangat 

diharapkan bisa menjaga peninggalan bersejarah dan bisa 

mengkomunikasikannya sebagai sebuah informasi dan pengetahuan bagi 

masyarakat umum. 

2. Jenis Koleksi Museum 

Menurut Suminar (2006), jenis benda materi koleksi yang terdapat dalam 

sebuah museum adalah benda asli, benda reproduksi (replika, miniatur, dan 

referensi), dan benda penunjang (foto, lukisan, dan contoh bahan). 

3. Materi Koleksi Masjid 

a. Sumatera : masjid raya baiturrahman, masjid al-ma’shun, masjid al-

osmani, masjid labuhan medan, masjid raya lima kaum, dll. 

b. Kalimantan : masjid Sultan Abdurrahman, masjid Kesultanan Sambas, 

masjid Agung Amuntai, masjid su’ada, masjid Shirotol Mustaqim, dll. 

c. Sulawesi : masjid Tua Katangka, masjid Palopo, masjid Tua Bungku. 

d. Maluku :masjid Sultan Ternate, masjid Silalouw, masjid Jami 

Ambon 

e. Nusa Tenggara: masjid Bayan Beleq, masjid Pujut, masjid at-Taqwa 

Larabaeng, Masjid Rabitan 

f. Jawa  : Masjid Agung Banten, Masjid Agung Manonjaya, Masjid 

Attaibin, Masjid Jatinegara Kaum, Masjid Agung Demak, Masjid Menara 

Kudus, Masjid Agung Surakarta, Masjid Sendang Duwur 



B. Studi Obyek 

Variabel 

NAMA MUSEUM 

Museum Bank Indonesia 
Islamic Art Museum 

Malaysia 

Jenis 

Koleksi 

Segala hal yang berhubungan 

dengan bank. Seperti uang, 

benda, kebijakan, dan 

gedung. 

Tentang berbagai kesenian 

islam dari berbagai negara 

dan dari malaysia sendiri. 

Fasilitas Seperti museum pada 

umumnya, yaitu menyediakan 

berbagai informasi, pameran, 

auditorium, perpustakaan, dll. 

Seperti museum pada 

umumnya, yaitu menyediakan 

berbagai informasi, pameran, 

auditorium, perpustakaan, dll. 

Tekinik 

pameran 

Penyajian pameran koleksi 

museum beraneka ragam, 

bervariasai, dan menarik. 

Penyajian pameran koleksi 

museum berupa box standar 

(etalase), vitrin, seperti 

museum pada umumnya. 

 

 

TINJAUAN OBYEK PERENCANAAN 

 

A. Data Fisik 

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah. Secara geografis terletak diantara:  6
0
 - 7

0
  23’ Lintang Selatan dan 

antara 109
0
 - 109

0
 78’ Bujur Timur. Kabupaten Pekalongan merupakan 

perpaduan antara wilayah datar diwilayah bagian utara dan sebagian 

merupakan wilayah dataran tinggi/pegunungan diwilayah bagian selatan.  

B. Data Non Fisik 

Penduduk Kabupaten Pekalongan  pada  akhir  tahun 2012 tercatat sebanyak 

861.366  jiwa  yang  terdiri  dari 427.785 penduduk laki-laki dan 433.581 

penduduk perempuan. 

C. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di Kab. Pekalongan adalah: 

a. Perumahan  : 20 % 

b. Fasilitas Pendidikan : 60 % 

c. Fasilitas olahraga : 40 % 

d. Militer : 40 % 

e. Rekreasi : 40 % 

 

 



D. Kawasan Peruntukan Pariwisata Kab. Pekalongan 

Kawasan  peruntukan  pariwisata  adalah  kawasan  dengan  luasan  tertentu  

yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. 

Pengelompokan  kawasan  peruntukan  pariwisata  didasarkan  ketersediaan  

fasilitas sarana dan prasarana kemudahan aksesibilitas, karakteristik potensi 

pariwisata dan wilayah  serta  sosial  budaya,  keterkaitan  antar  pusat-pusat  

pertumbuhan  melalui pengembangan kawasan berdasarkan koridor, 

pendekatan pengembangan kawasan berdasarkan prioritas sesuai kekuatan 

daya tarik wisata. 

 

ANALISA PENDEKATAN SERTA KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN 

 

A. Gagasan Perencanaan 

Di dalam Museum Masjid Indonesia akan memberikan gambaran tentang 

sejarah masjid-masjid Indonesia dalam bentuk museum terbuka dan tertutup. 

Pada museum indoor atau tertutup, menampilkan konsep materi koleksi sama 

seperti museum pada umumnya dengan dikemas dalam sebuah konsep dan 

tampilan desain yang menyesuaikan tema materi koleksi yang disajikan. 

Sedangkan pada museum terbuka merupakan sebuah konsep desain yang 

mengadopsi dari tempat wisata TMII (Taman Mini Indonesia Indah). Konsep 

untuk perancangan desain museum terbuka adalah sebuah kawasan Open 

Space yang terdiri dari miniatur kepulauan Indonesia. Pada setiap pulau, berdiri 

sebuah miniatur masjid yang mewakili pulau tersebut. Pada kawasan Open 

Space juga menyediakan taman bermain serta plasa untuk para pengunjung. 

Jumlah pengunjung diasumsikan 1500 orang per hari, berdasarkan data 

statistik tahun 2012, dengan presentase 60% dari jumlah pendidikan tingkat TK 

sampai dengan tingkat SMA, 20% adalah dari tingkat Universitas atau 

Perguruan Tinggi, serta 20% dari jumlah pekerja atau wiraswasta. 

Museum Masjid Indonesia diasumsikan memiliki 935 benda koleksi. Yaitu 

terdapat pada pameran sementara, Pameran tetap, dan museum terbuka. Benda 

koleksi tersebut berupa 80 buah benda koleksi 2 dimensi, 850 berupa benda 

koleksi 3 dimensi di dalam museum tertutup, dan 5 koleksi adalah benda 3 

dimensi di museum terbuka. 

B. Penetapan Lokasi 

Analisis pemilihan lokasi Museum Masjid Indonesia di Kabupaten 

Pekalongan dilihat dari beberapa pertimbangan dan kriteria, antara lain: 

terdapat pada lokasi yang strategis, dekat dengan jalan utama dan dilalui 

kendaraan umum, Memiliki jaringan infrastruktur yang mendukung. 

 



C. Analisa Pemilihan Site 

Nama Lokasi : Jl. Mandurorejo, Kajen, Kab. Pekalongan 

Batasan Site : Sebelah utara = pemukiman penduduk 

Sebelah timur = tanah kosong 

Sebelah selatan = jalan 

Sebelah barat = tanah kosong 

Jenis kontur : Datar/rata 

Jaringan Infrastruktur : Jaringan listrik, jaringan telefon, jaringan air 

bersih 

Luas site adalah 50.000 m² (5 ha), dengan panjang 200 m dan lebar 250 m. 

Berdasarkan kententuan pembangunan tentang Koefisien Dasar Bangunan 

(KDB) untuk sarana pariwisata adalah 40%, sehingga jumlah luas lahan 

terbangun maksimal adalah 20.000 m², sementara sisa lahan digunakan sebagai 

Ruang Terbuka Hijau (RTH). 

D. Analisa dan Konsep Pengolahan Site 

DATA ANALISA KONSEP 

1. Pencapaian 

 
Posisi site berada pada 

sisi jalan utama, terdiri 

dari dua arah. 

Daerah dengan 

pencapaian tinggi 

akan menjadi area 

publik, daerah dengan 

pencapaian sedang 

digunakan sebagai 

area semi publik, dan 

pencapaian jarak yang 

jauh akan menjadi 

area privat. 

 

 
Pencapaian meliputi 

sirkulasi lingkungan di 

luar site dan sirkulasi 

dalam site. 

2. View to Site 

 
Site berada pada jalan 

raya yang dilalui oleh 

berbagai macam 

kendaraan pribadi 

maupun angkutan umum. 

Pemandangan ke dalam 

site sangat menentukan 

arah orientasi bangunan 

dan penampilan 

bangunan. 
 

Orientasi bangunan 

diarahkan menuju ke 

selatan, yaitu 

menghadap ke arah 

jalan raya. 

 

 

 

 



3. Sirkulasi 

 
Di dalam site terdapat 

bangunan inti, open 

space, area parkir, dan 

beberapa fasilitas 

bangunan lainnya. 

Alur sirkulasi harus 

memperhatikan: 

a. cross sirculation 

b. penyediaan jalur 

sesuai dengan 

fungsinya 

c. keamanan dan 

kenyamanan 

pengguna. 

 
Sirkulasi untuk keluar 

dan masuk kendaraan 

ialah melalui pintu 

utama (Main 

Entrance). 

4. Suara (kebisingan) 

 
Lokasi site merupakan 

daerah tepi jalan, 

sehingga sumber 

kebisingan yang utama 

berasal dari kendaraan 

yang melintas pada area 

tersebut dan kebisingan 

dari kendaraan di area 

parkir. 

Sebagian besar 

kebutuhan ruang dalam 

museum membutuhkan 

area yang tenang atau 

tingkat kebisingan yang 

rendah.  
Ruangan yang 

membutuhkan tingkat 

ketenangan tinggi, 

diletakkan jauh dari 

sumber kebisingan. 

5. Matahari 

 
sinar matahari di daerah 

tersebut terasa silau dan 

menyengat. 

Museum merupakan 

sebuah tempat yang 

menyimpan benda-

benda koleksi yang 

tidak boleh terkena oleh 

cahaya matahari. 
 

Pada ruang 

penyimpanan benda 

koleksi dan ruang 

pameran 

menggunakan 

pencahayaan buatan. 

E. Analisa Kegiatan dalam Museum 

1. Pelaku Kegiatan 

a. Pengunjung : Masyarakat Umum, Siswa/pelajar, Mahasiswa, Peneliti 

b. Pengelola : Tata Usaha, Kuratorial, Mekanikal dan Elektrikal 

2. Jenis Kegiatan 

a. Kegiatan Pengunjung: Menunggu, parkir, Membeli tiket, Meneliti, dll. 



b. Kegiatan Pengelola: Pemeliharaan, Perawatan, menjaga, dll. 

F. Analisa Kebutuhan Ruang 

1. Kegiatan Penerimaan 

Area parkir, Tempat penitipan barang, Loket tiket, hall, Ruang tunggu, 

Costumer service. 

2. Kegiatan Pengelola 

Tata usaha, Ruang Pimpinan, Ruang Staff, Ruang Rapat, Ruang Arsip, 

Gudang, pantry. 

3. Kegiatan Informasi dan Wisata 

Hall, Ruang Diorama, Ruang Pameran sementara, Ruang Pameran Tetap, 

4D house, Ruang Bioskop, Ruang Permainan, Open space 

4. Kegiatan Pemeliharaan 

Ruang Pendaftaran, Ruang Pemeriksaan, Gudang karantina, Gudang 

sementara, Lab. Konservasi, Ruang Preparasi 

5. Kegiatan Pendidikan 

Auditorium, Perpustakaan, Ruang Penelitian 

6. Kegiatan Penunjang 

Mushalla, Kantin, Wartel, ATM center, Toko souvenir, Lavatory 

7. Kegiatan Servis 

Ruang Utilitas, AC/AHU, Gudang, Pos keamanan 

G. Analisa Besaran Ruang 

Total luasan Museum Masjid Indonesia di Kabupaten Pekalongan adalah: 

a. Kelompok Penerimaan   : 6590 m² 

b. Kelompok Pengelola   : 289 m² 

c. Kelompok Informasi dan Wisata : 4448 m² 

d. Kelompok Pemeliharaan  : 181 m² 

e. Kelompok Pendidikan   : 1123 m² 

f. Kelompok Penunjang   : 215 m² 

g. Kelompok Servis   : 97 m²  + 

Luas Total Museum Tertutup : 12.943 m² 

Luas Total Museum Terbuka  : 1220 m² + 

LUAS SELURUH BANGUNAN : 14163 m² 

Luas site tersedia    :5 Ha (50.000 m²) 

Standar KDB 40%    : 20.000 m² 

Maka luas lantai dasar yang dapat dibangun adalah 14.163 m², sementara 60% 

(30.000 m²) dari sisa luas site tersedia digunakan untuk Ruang Terbuka. 

H. Analisa dan Konsep Penampilan Arsitektur 

1. Pendekatan Bentuk Massa Bangunan 

Komposisi bentuk dan tatanan massa bangunan menggunakan bentuk 

terpusat. Karena bentuk organisasi terpusat dengan sendirinya tidak berarah, 



kondisi untuk menuju dan cara memasukinya harus dikhususkan oleh tapak 

dan menegaskan satu dari ruang-ruang sekunder sebagai bentuk tempat 

masuk. 

Pola-pola sirkulasi dalam suatu organisasi terpusat mungkin berbentuk 

radial, lop atau spiral, walaupun demikian dalam semua hal, pola tersebut 

akan berakhir pada ruang pusat. 

2. Konsep Tampilan Eksterior Museum 

Penampilan luar bangunan Museum adalah dengan pendekatan konsep 

arsitektur tropis diterapkan ke dalam desain arsitektur modern. 

3. Konsep Miniatur Pulau (Museum Terbuka) 

Miniatur pulau Indonesia merupakan area museum terbuka yang 

menyimpan koleksi miniatur masjid. Terletak di area seluas 3 Ha, yang 

merupakan Ruang terbuka Hijau. 

4. Konsep Ruang Dalam Museum 

a. Ruang Diorama 

Di dalam ruang diorama menggunakan sistem pameran terbuka dan 

dengan penataan lay-out benda koleksi linear atau sejajar. 

b. Ruang Pameran Sementara 

menggunakan konsep ruangan yang fleksibel dengan menggunakan 

dinding penyekat dan perabot atau furniture yang portable. 

c. Ruang Pameran Tetap 

Tampilan dalam pameran tetap, di desain mengikuti tema materi koleksi 

dalam ruang tersebut. Misalnya, pameran tetap dengan tema sejarah 

masjid di jawa tengah, maka konsep yang diterapkan adalah 

menyesuaikan tema tersebut, dengan adanya alur cerita dan konsep 

penyajian bentuk model khas jawa tengah. 

d. Ruang 4D House 

Adalah sebuah galeri ruangan yang berisi karya lukisan 4D, fasilitas ini 

digunakan untuk foto-foto pengunjung dengan karya lukisan 4 dimensi 

yang menarik dan atraktif. 

e. Ruang Bioskop 

Ruang bioskop adalah berupa ruang bioskop mini yang digunakan untuk 

memutar film dokumentar tentang sejarah perkembangan islam di 

Indonesia. 

f. Ruang Permainan 

Terdiri dari permainan Susun Puzzel, yang terdiri dari 2 jenis puzzel 

yaitu puzzel 2 dimensi dan puzzle 3 dimensi. Kemudian ada permainan 

dan kuis tentang sejarah perkembangan  islam dan sejarah masjid yang 

disajikan dengan layar digital. 

 



5. Sistem Struktur Bangunan 

Perencanaan sistem struktur bangunan Museum Masjid Indonesia di 

Kabupaten Pekalongan adalah menggunakan jenis pondasi foot plat, 

menggunakan struktur baja ringan dan atap dak atau cor beton. 

6. Sistem Utilitas 

a. Sistem Jarigan Air Bersih 

Air Bersih digunakan untuk kebutuhan lavatori, makan, minum, dan 

pemadam kebakaran. Kebutuhan air bersih mengambil sumber dari 

PDAM. 

Sistem jaringan air bersih berawal dari sumber air bersih yang dipompa  

dari PDAM menuju ke tempat penampungan air sementara (reservoir), 

kemudian dari tempat penampungan di pompa lagi dan langsung di 

distribusikan ke seluruh bagian bangunan yang membutuhkan melalui 

pipa dan kran air. 

b. Sistem Jaringan Air Kotor 

Sumber air kotor dari lavatori dibuang melalui saluran menuju ke riol 

kota. Air kotor yang berasal dari dapur sebelum disalurkan ke riol kota, 

disalurkan dulu mealui bak kontrol atau bak penampung lemak. 

Sementara yang berasal dari WC, dibuang ke septic tank dahulu 

kemudian masuk ke sumur peresapan. Sedangkan air hujan dibuang 

dibuang melalui saluran tersendiri, yaitu melalui pipa air hujan dan 

disalurkan langsung ke riol kota.  

c. Sistem Pengelolaan Sampah 

Sitem pengelolaan sampah dilakukan dengan memisahkan sampah yang 

masih bisa didaur ulang dan sampah yang tidak bisa didaur ulang. 

d. Sistem Penghawaan 

Di dalam museum terdiri dari beberapa bagian ruang yang masing-

masing mewadahi kelompok kegiatan yang berbeda, sehingga untuk 

menghemat biaya operasional dan maintenance hanya ruang tertentu 

yang memanfaatkan AC. 

e. Sistem Jaringan Listrik 

Instalasi listrik berfungsi sebagai penerangan bangunan baik di luar 

maupun di dalam dan sebagai sumber tenaga untuk alat-alat servis dan 

pendukungnya. 

f. Sistem Jaringan Pemadam Kebakaran 

Dalam upaya mengamankan museum dari bahaya kebakaran, maka 

diterapkan sistem pemadam kebakaran berupa Fire Alarm, yaitu berupa 

suara yang muncul dalam keadaanbahaya dengan menggunakan deteksi 

berupa asap maupun panas. Fire Protection, adalah perlindungan 

terhadap bahaya kebakaran yang dilakukan dengan menggunakan 



VESDA (Very Early Smoke Detection Apparatus), bekerja dengan 

mengeluarkan gas halon tanpa memerlukan air. Sistem ini diterapkan 

pada ruang pamer, laboratorium konservasi, ruang penyimpanan 

koleksi, dan perpustakaan sehingga benda yang ada tidak rusak terkena 

air, Sprinkle, diaplikasikan pada ruang-ruang yang tidak terdapat 

barang-barang yang penting dan tidak rusak jika terkena air. Sehingga 

penggunaan air lebih murah dan tidak merusak materi, serta Fire 

Hidran, yang digunakan untuk mengatasi kebakaran terutama dari arah 

luar bangunan. 
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