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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Pengertian Judul 

Untuk mendapatkan pengertian tugas akhir yang berjudul 

“PENGEMBANGAN MUSEUM SITUS  DAYU SEBAGAI KAWASAN 

WISATA INTERAKTIF KEHIDUPAN MANUSIA PURBAKALA maka 

perlu diuraikan terlebih dahulu definisi dan pengertian masing – masing sebagai 

berikut : 

PENGEMBANGAN : mengembangkan kembali kawasan dan untuk 

mengendalikan pemanfaatan ruang dan penataan 

bangunan 

MUSEUM : adalah institusi permanen, nirlaba, melayani 

kebutuhan publik, dengan sifat terbuka, dengan 

cara melakukan usaha pengoleksian, 

mengkonservasi, meriset, mengomunikasikan, 

dan memamerkan benda nyata kepada 

masyarakat  untuk kebutuhan studi, pendidikan, 

dan kesenangan. 

SITUS : adalah sesuatu yang ada artinya.suatu benda yg 

memiliki kekhususan ada yg berbeda. 

DAYU : adalah kelurahan di Desa Dayu di kecamatan 

Gondangrejo 

KAWASAN  : Daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu, 

seperti tempat tinggal, pertokoan, industri, dsb. 

WISATA : berpergian bersama-sama (untuk memperluas 

pengetahuan, bersenang-senang dsb) 

PURBAKALA : segala hal yang terkait dengan zaman purba 
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Kesimpulan yang dapat di ambil dari pengertian pengembanganmuseum situs di 

desa dayu sebagai kawasan wisata interaktif kehidupan manusia purba adalah 

perencanaan bangunan dan lingkungan  yang berfungsi sebagai tempat untuk 

tujuan wisata interakti di Dayu Kecamatan Gondangrejo yang selaras dengan 

lingkungan sekitar dengan tidak meninggalkal situs arkeologi di jawa. Dengan 

mengangkat kehidupan manusia (bertani, berburu dan bermukim) purba di jawa. 

1.2. Latar Belakang 

1. Umum 

 Solo terkenal dengan lokasi situs purbakala dunia yang 

diakui oleh UNESCO.Tidak hanya batik. Saja, dunia juga 

mengakui Solo sebagai kawasan  situs purbakala.Lokasi-lokasi 

yang menjadi area wisata situs purbakala saat ini adalah 

Sangiran,Dayu, Mbukuran, Ngepung dan Plupuh. Masing-masing 

lokasi itu menjadi devisa  di masing- masing pemerintahan 

daerah, meskipun wilayah administrasi di Surakarta. 

         Menurut Pipit Puji Lestari, (2012) Museum didirikan 

dengan tujuan utama melestarikan warisan budaya, bukan hanya 

melestarikan fisik benda-benda warisan budaya, tetapi juga 

melestarikan makna yang terkandung di dalam benda-benda itu 

dalam sistem nilai dan norma. (Tim Direktorat Museum). 

Sayangnya, walaupun museum mempunyai arti yang sangat 

penting, kunjungan masyarakat ke museum belum 

menggembirakan, hanya 2 persen dari jumlah penduduk per 

tahun. Menurut Direktur Ullen Sentalu Museum, KRT Thomas 

Haryonagoro kesan museum di masyarakat selama ini adalah 

tidak atraktif, tidak aspiratif, tidak menghibur. 

          Keberadaan museum belum mampu menunjukkan nilai-

nilai koleksi yang tersimpan kepada publik.(Yurnaidi, 2009) 

Makalah ini menyajikan tentang pameran tematik sebagai sarana 

untuk meningkatkan daya tarik museum sebagai destinasi wisata 
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edukasi. Adapun yang dimaksud pameran tematik di sini adalah 

pameran yang diadakan di luar pameran rutin harian museum, 

dengan tema khusus atau pada waktu tertentu. Tema pameran bisa 

sangat bervariasi sesuai dengan spesifikasi masing-masing 

museum, karena masing-masing museum mempunyai ciri khas 

dan keistimewaan tersendiri. Dengan adanya pameran tematik 

diharapkan minat masyarakat untuk berkunjung ke museum 

semakin tinggi dengan demikian warisan budaya yang diciptakan 

pada masa lampau tidak terlupakan. 

            Menurut dinas pariwisata Karanganyar, (2012). Sejalan 

dengan perkembangan dunia saat ini, sektor pariwisata adalah 

salah satu sektor yang begitu penting, oleh karena itu perlu 

adanya media untuk mempromosikan kepada dunia internasional 

bahwa di Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. 

Salah satu usaha untuk menampilkan hal-hal yang menarik yaitu 

seperti mendatangkan wisatawan, baik wisatawan lokal maupun 

wisatawan asing  ke Indonesia. 

Wisata juga merupakan industri yang mempunyai beberapa 

manfaat terhadap ekonomi, sosial budaya, yaitu antara lain :( Dinas 

Pariwisata Karanganyar), (2014) : 

a. Memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha tidak 

hanya industri pariwisata saja, melainkan di sektor lainnya yang 

secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan 

pembangunan pariwisata.  

b. Meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah tujuan wisata 

yang berasal dari pengeluaran – pengeluaran yang dibelanjakan 

oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara.  

c. Menimbulkan rasa penghargaan terhadap lingkungan, nilai – 

nilai budaya bangsa, menghidupkan kembali peninggalan 

bersejarah yang hampir punah.  
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d. Mendorong terciptanya lingkungan hidup yang serasi dan 

harmonis, karena wisatawan yang tujuan pokoknya berekreasi, 

menginginkan suatu lingkungan yang menimbulkan suasana 

baru dari  kejenuhan kehidupan sehari – hari mereka. 

 

Dengan meningkatkan kebutuhan di bidang kepariwisataan, 

maka dalam penyediaan fasilitas-fasilitas pendukung haruslah 

menyesuaikan, dalam hal ini yaitu peningkatan di sektor pariwisata. 

Di Indonesia kegiatan wisata dan pembangunan sarana, serta fasilitas 

kepariwisataan di Indonesia telah di lakukan sejak dahulu. Namun 

demikian, kepariwisataan modern yang juga dikenal di Indonesia 

dewasa ini, dapat dikatakan merupakan hal yang relatif baru. 

Pariwisata modern merupakan salah satu produk Revolusi Industri 

yang dipelopori oleh Thomas Cook pada tanggal 5 Juli 1841 dengan 

inclusive tour-nya (paket wisata) dari Leicester – Loughborough p.p. 

Selain itu, Thomas Cook pada tahun 1867 juga memperkenalkan 

penggunaan nilai tukar yang dikenal dengan voucer yaitu semacam 

surat bukti pembayaran. Karena pola perkembangan kepariwisataan 

yang terjadi saat sekarang tidak dapat dipisahkan dari kreatifitas 

Thomas Cook. Sebab itulah, maka ia diakui sebagai Arsitek atau 

Bapak Kepariwisataan Modern. 

Pembangunan kawasan wisata bertujuan pula untuk 

mengenalkan keindahan alam, budaya dan adat istiadat yang luhur 

dan beraneka ragam kepada bangsa lain. Kabupaten Karanganyar 

merupakan salah satu daerah dari tiga puluh lima kabupaten dan kota 

di propinsi Jawa Tengah. Kabupaten Karanganyar merupakan daerah 

penghasil produk-produk unggulan di beberapa sektor, seperti 

pertanian, perkebunan, perikanan, industri besar, dan industri 

pariwisata. Kabupaten Karanganyar berpotensi sebagai tempat tujuan 

wisata atau daerah tujuan wisata, hal ini terbukti banyak sekali 

memiliki asset – asset wisata beragam dan beraneka ragam budaya 
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yang tidak kalah menarik dengan wilayah – wilayah lain yang berada 

di propinsi Jawa Tengah. Wisata yang direncanakan di Museum situs 

Dayu ini di harapkan bisa mendukung kegiatan wisata di Kabupaten 

Karanganyar. 

Potensi wisata sebagaimana disebutkan dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan pertimbangan pengembangan objek wisata yang 

kiranya tepat untuk Kabupaten Karanganyar sesuai dengan selera 

pengunjung. Kegiatan bidang pariwisata pada hakekatnya 

merupakan usaha ekonomi produktif, sehingga produk yang akan 

diajukan harus merupakan komoditas yang laku dan diminati serta 

digemari pembeli, agar wisatawan memilih berkunjung lebih lama di 

Kabupaten Karanganyar.  

Seiring dengan meningkatnya pelaku wisata yang melakukan 

perjalanan wisata, baik wisatawan domestik maupun mancanegara 

yang mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia, 

maka dengan berbekal pengalaman dan motivasi yang tinggi tertarik 

untuk memanfatan kawasan museum situs dayu. 

Prospek wisata interaktif sangat pesat karena masyarakat 

membutuhkan pengalaman yang terdapat di kawasan wisata tersebut. 

Contoh kawasaan wisata secara interkatif adalah seperti Dufan, 

Ancol, dan lain sebagainya. 

2. Khusus 

  Pembangunan museum purbakala di Desa Dayu, 

Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar, ditargetkan selesai pada 

pengujung 2013. Museum yang didirikan di tempat penemuan fosil 

gading gajah belasan tahun silam itu dapat mulai dinikmati 

wisatawan pada 2014. Hingga saat ini, pembangunan Museum Dayu 

telah memasuki tahap kedua dengan nilai kontrak sekitar Rp15,5 

miliar. Fondasi dan bangunan awal museum telah rampung 

dikerjakan pada awal 2013. Selanjutnya, PT Trisna Karya, sebagai 

pemenang tender pembangunan tahap kedua diberi tenggat hingga 1 
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Desember 2013 untuk merampungkan seluruh bangunan serta akses 

jalan menuju museum.  

  Kalau penyerahan kedua pada 31 Mei 2014. Tapi akhir 

tahun ini semuanya sudah harus selesai. .Menurut Irman, saat ini 

para pekerja tengah fokus membangun akses jalan menuju museum. 

Sementara itu, pembangunan gedung museum belum 

dilanjutkan.berdasarkan pantauan kerangka bangunan museum telah 

berdiri kokoh di tengah area persawahan Desa Dayu. Terowongan di 

bawah museum masih tergenang air karena letak persis di samping 

sungai.camat Gondangrejo, Suhardi, mengungkapkan museum itu 

bakal dikonsep layaknya Museum Sangiran, tapi dalam ukuran yang 

lebih kecil. “Nanti akan dilengkapi diorama, ruang pameran dan 

studio, ya sama seperti Sangiran.  

  Koleksi purbakala yang ditemukan di desa ini, yang 

sekarang di simpan di Sangiran juga akan di pindah ke Museum 

Dayu,” ujar dia.Namun, Suhardi mengaku tidak tahu menahu ihwal 

pelaksanaan pembangunan lantaran seluruh kebijakan berada di 

tangan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Pusat. 

Pihaknya hanya mendapat surat pemberitahuan dari BP3 tentang 

rencana pembangunan Museum Dayu. “Saya kan hanya tuan rumah, 

kalau yang punya kerja itu pusat, nanti seluruh pengelolaan juga di 

tangan pusat,” ungkapnya.Kendati tidak memiliki wewenang dalam 

pengelolaan, Suhardi merasa senang dengan pendirian museum 

purbakala di desa itu. Menurutnya, keberadaan museum itu akan 

mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Museum 

Dayu dipercaya mampu merubah kondisi desa gersang itu menjadi 

kawasan wisata yang maju.Oleh sebab itu, dia berniat membekali 

warga Dayu dengan keterampilan supaya dapat menghasilkan 

cenderamata yang dapat dijual kepada wisatawan. Suhardi juga akan 

memberikan pembinaan usaha kuliner khas daerah Dayu, kami juga 

akan memberi pelatihan Bahasa Inggris untuk masyarakat sekitar 
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supaya Dayu bisa berkembang menjadi desa wisata seperti di Bali,” 

pungkas dia. 

Berikut ini adalah data dari kunjungan wisatawan yang datang 

ke tempat wisata di Kabupaten Karanganyar. 

 

Tabel 1.1. Data Kunjungan Wisatawan Untuk 5 (lima)  Tahun Terakhir 

Kabupaten karanganyar Tahun 2007-2011 

NO NAMA OBJEK 2007 2008 2009 2010 2011 

1 Grojogan sewu 348.461 285.974 382.268 247.952 320.916 

2 TR. Balekambang 33.200 20.206 18.119 16.629 14.366 

3 Camping Lawu 3.730 1.510 0 0  

4 Candi Sukuh 22.220 21.716 18.157 24.032 24.998 

5 Candi Ceto 15.411 15.659 21.378 16.272 22.303 

6 Puncak Lawu 4.517 4.436 3.303 37.275 3.229 

7 Pringgodani 6.747 7.381 6.482 4.571 2.456 

8 Sekipan 6.747 3.751 4.639 2.855 2.532 

9 Wn.Gunung Bromo 6.164 4.738 3.501 2.000 3.082 

10 Jabal Kanil 103 0 0 0 0 

11 Cumpleng 103 64 0 402 558 

12 Sapta Tirta 4.784 6079 4.206 4.468 4.550 

13 Air Terjun Jumog 67.779 46.439 47.374 49.560 47.639 

14 Air Terun Parangijo 29.846 22.326 35.123 37.275 33.453 

15 Agrowisata 

Sondokoro 
   376.898 396.475 

16 Outbond Griya 

Gayatri 
   3.824 6.197 

17 Outbond Amanah    10.859 13.740 

18 Astana  Mangadeg    12.005 6.870 

19 Astana  Giribangun    168.135 172.882 

20 Pura Pamacekan    6.415 3.355 
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21 BPTO    2.058 4.435 

 Jumlah 549.812 438.967 544.544 989.484 1.084.036 

Sumber : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Kabupaten 

Karanganyar, 2012 

Tujuan wisata interaktif ini adalah untuk memberi pengalaman 

para pengunjung agar mendapatkan edukasi sebagai kehidupan 

manusia purba, yaitu cara-cara berburu, bertani, dan bermukim. 

 

1.2. Rumusan Permasalahan 

    Bagaimana konsep perencanaan dan perancangan kawasan museum 

situs dayu sebagai kawasan yang ada peninggalan  manusia purba melalui 

wisata interaktif diorama pertanian kuno sehingga mampu mengedukasi di  

desa dayu, kecamatan gondangrejo, kabupaten karanganyar? 

1.3. Persoalan. 

- Dimanakah lokasi yang tepat untuk dijadikan tempat 

pengembangan? 

- Ruang apa saja yang dibutuhkan? 

- Teknologi bangunan seperti apa yang sesuai ? 

- Bagaimana tampilan bangunan dan lansekapnya? 

- Bagaimana tata bangunan dan tata masanya? 

1.4. Tujuan dan Sasaran 

1.4.1. Tujuan. 

- Menemukan lokasi yang tepat untuk pembangunan situs dayu 

- Menemukan ruang yang sesuai dengan pengembangan musium 

situs dayu 

- Menemukan system, struktur, utilitas, dan lain sebagainya yang 

sesuai untuk kawasan wilayah dayu 

- Menemukan konsep tampilan bangunan dan lansekap yang 

sesuai dengan judul diatas 

- Menemukan tata  bangunan dan tata masa yang sesuai dengan 

lokasi 
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1.4.2. Sasaran 

- Menghasilkan  buku konsep DP3A tentang pengembangan 

museum situs dayu sebagai kawasan wisata interaktif kehidupan 

manusia purba 

- Menghasilkan dan mendapatkangambar yang sesuai dengan 

pengembangan museum situs dayu sebagai kawasan wisata 

interaktif kehidupan manusia purba 

 

1.5. Lingkup Pembahasan 

1.5.1. Batasan 

Batasan permasalahan dan persoalan dalam penulisan adalah 

ilmu arsitektur dan disiplin ilmu yang lain yang mendukung dalam 

proses perancangan. 

1.5.2. Lingkup 

Pembahasan mengarah pada bangunan masa kini dan masa 

kuno. 

 

1.6. Keluaran/ Desain yang dihasilkan 

Desain yang dihasilkan adalah sebuah Kawasan diorama berbasis 

edukasi yang bisa mewadai kegiatan yang terkait dengan museum situs 

dayu. 

1.7. Metode Pembahasan 

1.7.1. Pengumpulan Data 

a. Studi Literatur 

Pencarian lewat buku – buku pedoman, studi pustaka 

serta referensi lain. 

b. Observasi 

Pengamatan langsung terhadap objek yang menjadi 

kasus. 

c. Interview 
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Mengadakan wawancara terhadap pihak yang terkait. 

d. Studi Komparatif 

Mengamati ke beberapa museum sangiran di Jawa 

Tengah dan diorama pertanian di daerah lain. 

 

1.7.2. Pengolahan Data 

a. Identifikasi Data 

b. Analisa Data 

Pengamatan data dengan mempertimbangkan potensi – 

potensi yang dapat mendukung penulisan proposal. 

c. Sintesa  

Hasil dari analisis dapat dibuat dalam bentuk kerangka 

yang berupa deskriptif. 

d. Hasil  

Hasil akhir berupa konsep hasil penelitian yang dipadukan 

dengan referensi yang ada sebagai dasar perencanaan dan 

perancangan. 

 

1.8. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penyusunan laporan ini dibagi dalam beberapa bab 

sabagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan meliputi pembahasan pengertian judul dan sub 

judul, latar belakang masalah, permasalahan, persoalan, tujuan 

dan sasaran, lingkup dan batasan, metode pembahasan, dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi referensi dan landasan teori dan buku yang 

membahas perencanaan kawasan diorama pertanian kuno 
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BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN 

Pada bab ini berisi tinjauan umum dan khusus lokasi, serta yang 

berkaitan dengan objek kegiatan yang dilanjutkan dengan studi 

lingkungan kawasan yang akan direncanakan. 

 

BAB IV ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini berisi tentang analisa dan konsep makro serta analisa 

mikro, yang terdiri diantaranta : analisa dan konsep site, analisa 

dan konsep keruangan, analisa dan konsep massa, analisa dan 

konsep tampilan arsitektur (interior dan eksterior), analisa dan 

konsep struktur dan utilitas, analisa dan konsep penekanan 

arsitektur. 

 

 


