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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Pengertian Judul  

a. Museum : Tempat menyimpan barang-barang berharga 

yang memiliki nilai-nilai sejarah (Unik 

Praptiningrum W, 2009, hlm. 104). 

b. Masjid : Masjid, secara bahasa, adalah tempat sujud. 

Adapun secara syar’i, masjid adalah tempat 

yang dipersiapkan untuk digunakan shalat 

lima waktu secara berjamaah oleh kaum 

muslimin (www.konsultasisyariah.com). 

c. Indonesia : Indonesia adalah negara yang kaya baik dari 

segi alam maupun suku budaya yang ada. 

(http://www.anneahira.com/suku-

budaya.htm). 

d. Kabupaten Pekalongan : Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu 

dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Tengah, yang berada di daerah Pantura 

bagian barat sepanjang pantai utara Laut Jawa 

memanjang ke selatan dengan Kota Kajen 

sebagai Ibu Kota pusat pemerintahan 

(http://pekalongankab.go.id/). 

 

Kesimpulan dari pengertian judul “Museum Masjid Indonesia” adalah 

sebuah museum yang memberikan informasi tentang sejarah perkembangan 

masjid di Indonesia. Dimana di dalamnya mengoleksi miniatur berbagai masjid 

bersejarah di Indonesia, serta benda-benda lain yang berhubungan dengan hal 

tersebut. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 

1.2.1 Umum 

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki beraneka ragam 

suku dan kebudayaan. Indonesia terdiri dari berbagai macam pulau yang 

mempunyai kekhasan budaya berbeda-beda. Dari Sabang sampai Merauke, 

semuanya menampilkan langgam budaya yang mencirikan jati diri daerahnya 

masing-masing. 

Sejak masa prasejarah hingga sekarang, kebudayaan Indonesia 

senantiasa mengalami proses dinamika. Kebudayaan kerap kali dalam transisi 

untuk menerima hal baru, bahkan ada kecenderungan untuk mempertahankan 

yang lama. Demikianlah pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan 

Indonesia didasarkan kepada proses dialog, melalui proses yang sangat 

panjang dan memakan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan bentuk 

kebudayaan baru yang dapat diterima oleh seluruh warga bangsa. Dalam era 

tersebut pengaruh kebudayaan sejenis yang datang dari luar kepulauan 

Nusantara, terutama dari daratan Asia Tenggara, mulai masuk dan diterima 

oleh nenek moyang bangsa Indonesia.
 
 

Sebagai contoh adalah tentang masa perkembangan agama Islam di 

Indonesia. Perkembangan agama Islam dapat terjadi berkat proses transisi dan 

dialog dari penduduk Nusantara yang telah mengembangkan kebudayaan 

sebelumnya, dengan agama Islam yang baru diperkenalkan dalam masa yang 

lebih kemudian. Masuknya agama islam dibawa melalui transaksi 

perdagangan. Proses tersebut terjadi di pesisir pantai dimana pada masa itu 

daerah pesisir merupakan pelabuhan-pelabuhan yang dijadikan sebagai pusat 

perdagangan. Pelabuhan juga dijadikan sebagai tempat persinggahan dan 

jembatan penghubung antar negara oleh para pedagang dari manca negara. Di 

antara pedagang tersebut adalah para pedagang muslim yang berasal dari 

Arab, India, dan Persia. Dari situlah sejarah awal kemunculan agama Islam 

masuk ke bangsa ini (Munandar, dkk., 2011). 

Kebudayaan Islam Nusantara telah memperkaya peradaban Indonesia 

selanjutnya. Menurut Sumintardja (1981), dalam menilai kekayaan arsitektur 
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kebudayaan islam di Indonesia, hal-hal yang menjadi perhatian ialah 

bangunan masjid, istana-istana, dan makam-makam. Selain itu juga terdapat 

bermacam anasir budaya lainnya, seperti penghitungan tahun Hijriah dan 

aksara Arab. 

Dari beberapa warisan kebudayaan Islam yang ada, sejarah 

perkembangan masjid menjadi daya tarik tersendiri untuk dikaji lebih 

spesifik. Hal ini karena peranan masjid yang selain sebagai sarana 

peribadatan kepada Sang Pencipta, disana juga difungsikan untuk berbagai 

aktifitas serta sebagai tempat interaksi sesama umat muslim. Masjid juga 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam sejarah penyebaran agama 

islam di Indonesia. Melalui masjid dilakukan kajian atau dakwah mengenai 

ajaran-ajaran islam. 

Selain itu, keberadaan masjid juga sering mempunyai keterkaitan 

dengan pusat pemerintahan muslim di masa lampau. Hal tersebut karena tidak 

lepas dari pengaruh pada masa pemerintahan tradisional Majapahit, yaitu 

dengan adanya aspek tata letak segi-tiga istana-alun-alun-tempat peribadatan. 

Merupakan suatu persamaan yang ada pada pusat pemerintahan muslim 

dahulu, dengan adanya istana, alun-alun, dan masjid. 

Seperti Masjid di Tanahgrogot di Kalimantan Timur, tata letak masjid 

berdampingan dengan istana selain membuktikan masjid ini adalah masjid 

pusat pemerintahan. Posisi yang sama juga terdapat di beberapa masjid yang 

ada di Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta daerah lainnya. 

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 di 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 
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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). 

Dari kondisi di atas muncul sebuah ide untuk mendirikan museum yang 

secara spesifik membahas tentang sejarah perkembangan Masjid-masjid di 

Indonesia. Museum tersebut ditargetkan untuk bisa menjadi sebuah pusat 

informasi tentang sejarah perkembangan Masjid di Indonesia. Di dalam 

museum menyimpan koleksi masjid-maasjid bersejarah dalam bentuk 

miniatur atau maket, serta koleksi-koleksi lain yang masih berhubugan 

dengan sejarah perkembangan masjid. 

Banyak hal yang bisa kita pelajari dan ketahui di dalam Museum. Di 

sana kita bisa melihat jejak langkah kehidupan dimasa lalu dan saat ini, serta 

bisa menjadi sumber inspirasi mengenai apa yang bisa dipersiapkan di masa 

yang akan datang. Sementara bagi pemerintah daerah, sebuah museum jika 

dikelola dengan baik, bisa saja menjadi sebuah sumber pendapatan keuangan 

bagi masyarakat daerahnya (Al Ayyubi, 2013). 

 

1.2.2 Khusus 

Pekalongan adalah nama salah satu Kabupaten di Jawa Tengah. 

Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa dan Kota Pekalongan di utara, 

Kabupaten Batang di timur, Kabupaten Banjarnegara di selatan, serta 

http://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Jawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekalongan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Batang
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banjarnegara
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Kabupaten Pemalang di barat. Pekalongan berada di jalur pantura yang 

menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya (http://id.wikipedia.org/). 

Kabupaten Pekalongan dikenal dengan istilah kota batik, hal tersebut 

karena produksi batik di kabupaten Pekalongan sudah tersebar ke hampir 

seluruh daerah di Indonesia, bahkan tidak sedikit pula yang di ekspor sampai 

ke luar negeri. 

A. Kabupaten Pekalongan Kota Santri 

Selain dikenal sebagai Kota Batik, Kabupaten Pekalongan juga 

dikenal dengan sebutan Kota Santri. Istilah “SANTRI” yang diambil dari 

moto Kabupaten Pekalongan merupakan kepanjangan dari Sehat, Aman, 

Nyaman, Tertib, Rapi, dan Indah. Gambaran kota santri juga sering 

dilantunkan dalam sebuah lagu berjudul “Kota Santri” yang menggambarkan 

suasana kota santri di Kabupaten Pekalongan. Bupati kabupaten Pekalongan 

pada suatu kesempatan mengatakan bahwa moto  Kota Santri bukan sekedar 

slogan tetapi didukung nilai kesantrian yang kental, misalnya  jumlah pondok 

pesantren ada 107, jumlah majelis taklim 405, jumlah masjid 730, jumlah 

mushola 4730, jumlah langgar 2334, jumlah TPQ 912 (Dulsukur, 2012). 

Sebagian besar warga Pekalongan merupakan seorang muslim. 

Terbukti dengan jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan pada tahun 2007 

sebanyak 99,6 % nya merupakan pemeluk Agama Islam. Kehidupan umat 

beragama di Kabupaten Pekalongan cukup semarak dan dinamis, kehidupan 

keagamaan yang baik dan harmonis tersebut didukung pula dengan 

tersedianya sarana peribadatan yang representatif yang banyak tersebar 

diseluruh wilayah Kabupaten Pekalongan  dan juga dapat dibuktikan dengan 

banyaknya beberapa tempat ibadah seperti Masjid, Musholla atau Langgar, 

Pondok Pesantren dan tempat-tempat pendidikan keagamaan seperti 

Madrasah, TPQ dan rumah - rumah Kyai atau Ustadz yang diselenggarakan 

untuk tempat mengaji yang banyak tersebar dipelosok desa 

(www.pekalongankab.go.id). 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pemalang
http://id.wikipedia.org/wiki/Pantura
http://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya
http://www.pekalongankab.go.id/
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B. Potensi Kabupaten Pekalongan 

Adapun beberapa potensi khusus yang diharapkan dapat mendukung 

didirikannya Museum Masjid Indonesia di Kabupaten Pekalongan, yaitu: 

a. Letak Kabupaten Pekalongan yang berada di zona strategis, yaitu berada 

di Jalur Pantura (Pantai Utara) sebagai jalan utama penghubung antar 

provinsi di pulau jawa 

b. Potensi Kabupaten Pekalongan sebagai kota batik yang sudah dikenal 

dalam taraf nasional maupun Internasional 

c. Adanya IBC (International Batik Center) sebagai pusat perdagangan batik 

berskala International 

d. Dekat dengan tempat wisata lain di kota pekalongan, yaitu Museum Batik 

Pekalongan dan wisata religi ziarah makam Sayid Ahmad bin Abdullah 

bin Tholib al Atas. Dimana kedua tempat wisata tersebut sudah dikenal 

dalam skala nasional. 

Potensi-potensi tersebut merupakan sebuah cikal bakal munculnya 

sebuah ide tentang didirikannya sebuah Museum Masjid di Kabupaten 

Pekalongan sebagai tempat wisata dan pendidikan untuk masyarakat umum. 

 

C. Pentingnya Museum Masjid Indonesia di Kabupaten Pekalongan 

Seperti yang telah dijelaskan, bahwasannya Kabupaten Pekalongan 

merupakan Kota Santri yang digambarkan dengan kehidupan sosial budaya 

yang bernuansa islami, serta terdapat banyaknaya pondok pesantren, majlis 

taklim, sekolah-sekolah islam, TPQ,  dan masjid. Dalam menyandang gelar 

kota Santri pastinya tidak sebatas dalam konteks fisiknya saja, malainkan 

harus disertai dengan menguatkan ruh keislamannya. Hal tersebut 

diwujudkan dalam aktifitas keagamaan, seperti pengajian atau kajian ilmu 

agama, majelis dzikir, forum silaturahim, serta kegiatan-kegiatan lain yang 

bernuansa keagamaan. 

Namun kondisi yang terjadi saat ini, nilai-nilai tersebut dirasakan 

sudah mulai memudar karena banyak mendapatkan pengaruh dari 

kebudayaan luar. Walaupun di bangku sekolah dan forum penajian-pengajian 
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sudah dibekali dengan ilmu-ilmu agama, namun upaya tersebut dirasa masih 

kurang dalam memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Materi-materi 

yang disampaikan secara lisan dan teoritis, memiliki kecenderungan 

membosankan dan tidak mudah untuk diingat. 

Oleh karena itu , Museum Masjid Indonesia di Kabupaten Pekalongan 

dihadirkan dengan harapan bisa menjadi sarana edukasi atau fasilitas 

penunjang pendidikan non formal. Melalui perjalanan di dalam museum, 

diharapkan bisa memberikan pengalaman visual dan psikologis yang bisa 

meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para pengunjung, selain itu bisa 

menumbuhkan kecintaan dengan budaya tanah air serta memunculkan 

semangat spiritualitas dari cerita sejarah masa lalu.   

Desain museum dibuat dengan tampilan yang menarik untuk 

mengundang minat pengunjung. Eksterior bangunan menggunakan konsep 

arsitektur tropis dengan sedikit sentuhan dari ornamen islam. Tampilan 

eksterior dipercantik dengan penataan landskape taman di sekeliling 

bangunan. 

 

1.3 Rumusan Permasalahan 

Rumusan permasalahan yang diangkat dari pemaparan latar belakang di 

atas adalah 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. 

 

1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

Membuat konsep Perencanaan dan Perancangan Museum Masjid 

Indonesia di Kabupaten Pekalongan sebagai tempat wisata, pendidikan, 

dan pusat informasi tentang sejarah perkembangan masjid di Indonesia. 
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1.4.2 Sasaran  

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. 

 

1.5 Lingkup Pembahasan 

Dalam pembahasan tentang proses perencanaan dan perancangan,  

dibatasi pada wawasan tentang dunia arsitektur serta disiplin ilmu lain yang 

mendukung dalam proses perancangan tersebut. Sedangkan lingkup 

Pembahasan mengarah pada prinsip desain Arsitektur Islam dengan tampilan 

Arsitektur Modern. 

 

1.6 Keluaran 

Desain yang dihasilkan adalah sebuah desain Museum Masjid 

Indonesia di Kabupaten Pekalongan sebagai tempat kunjungan wisata buatan 

dan sarana untuk belajar dan mengetahui tentang sejarah perkembangan 

masjid di Indonesia. 

 

1.7 Metodologi Pembahasan 

1.7.1 Metode Pengumpulan Data 

a. Literatur 

Pencarian data dari buku-buku teori, pedoman, jurnal, dan referensi 

lainnya yang sesuai dengan pembahasan. 

b. Observasi 

Melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang 

digunakan sebagai lahan site. 

c. Studi Kasus 

Mengamati beberapa contoh bangunan museum islam yang sudah 

ada dari beberapa negara. 
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1.7.2 Metode Pengolahan Data 

a. Identifikasi Data 

Mereduksi hasil dari pengumpulan data yang telah dilakukan 

sebelumnya. 

b. Analisis Data 

Mengamati dan menganalisis data yang telah di reduksi 

c. Hasil 

Hasil akhir dalam bentuk gagasan konsep perencanaan desain 

dengan mengacu pada literatur yang di ambil. 

 

1.8 Sistematika Pembahasan 

Sistematika Pembahasan dalam laporan ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Membahas tentang pengertian judul, latar belakang, permasalahan, 

tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan, metode pembahasan, dan 

sistematika pembahasan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Merupakan landasan teori yang di ambil dari berbagai literatur dan 

sumber informasi lainnya, sebagai dasar acuan dalam proses 

perencanaan desaian Museum Islam Indonesia. 

 

BAB III GAMBARAN LOKASI PERENCANAAN 

Dalam bab ini mendeskripsikan tentang lokasi site, seperti tinjauan 

lokasi, potensi yang dimiliki, serta hal lain yang diperlukan. 

 

BAB IV ANALISIS PENDEKATAN SERTA KONSEP 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Berisi tentang analisis dan konsep secara makro dan mikro. Terdiri 

dari: analisis dan konsep site, ruangan, massa, tampilan interior dan 

eksterior, serta analisis dan konsep struktur dan utilitas. 


