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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Deskripsi Judul 

Untuk mendapatkan gambaran tentang pengertian judul DP3A “Revitalisasi 

MAN 2 Surakarta Sebagai Pusat Edukasi Islam di Surakarta” maka perlu 

diuraikan terlebih dahulu definisi dan pengertian masing-masing kata sebagai 

berikut: 

Revitalisasi : Menurut UNESCO Revitalisasi adalah pemugaran 

bangunan berfungsi untuk mendapatkan nilai 

optimal dalam pemanfaatan bangunan baik secara 

ekonomi, dan sosial, budaya, serta untuk mencegah 

hilangnya aset-aset bernilai sejarah tinggi 

dikarenakan bangunan tersebut mengalami 

penurunan produktivitas. (Rahman, 2014) 

MAN : Madrasah Aliyah Negeri merupakan pendidikan 

formal di Indonesia yang dikelola oleh Departemen 

Agama, dengan jenis pendidikan menengah, setara 

dengan Sekolah Menengah Atas yang ditempuh 

dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai 

kelas 12. (Sumardi, 2014) 

Surakarta : Daerah otonom di bawah Provinsi Jawa Tengah, 

Indonesia dengan luas 44 km
2
. Jumlah penduduk 

pada tahun 2010 mencapai 503.421 jiwa dan 

kepadatan 13.636/km
2
. Batas utara dari kota 

Surakarta  yaitu Kabupaten Karanganyar dan 

Kabupaten Boyolali, di sebelah timur dan barat 

berbatasabf dengan Kabupaten Karanganyar dan 

Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Sukoharjo di 

sebelah selatan.Tanggal 16 Juni ini lalu diperingati 

https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Karanganyar
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Boyolali
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Karanganyar
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sukoharjo
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sukoharjo
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setiap tahun sebagai tanggal  lahir kota Surakarta . 

(Adi:2013) 

Sebagai : Kata depan untuk menyatakan hal yang serupa, 

sama, semacam. (Kbbi, 2016) 

Pusat : Tempat yang letaknya di bagian tengah. (Kbbi, 

2016) 

Edukasi : Proses pengubahan seseorang atau kelompok orang 

dalan tata laku dan sikap yang berfungsi untuk 

mendewasakan manusia melalui pengajaran dan 

pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik. (Kbbi, 

2016) 

Islam : Agama yang berpedoman pada kitab suci Alquran 

yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah 

SWT dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. 

(Kbbi, 2016) 

 Secara estimologis “Revitalisasi MAN 2 Surakarta Sebagai Pusat 

Edukasi Islam di Surakarta” adalah upaya pemugaran yang bersasaran untuk 

mendapatkan nilai tambah dari MAN 2 Surakarta sebagai pusat edukasi Islam 

bagi warga sekolah dan masyarakat umum. 

 

1.2 Latar Belakang 

Gedung  Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Surakarta merupakan bangunan 

peninggalan masa kolonial. Fungsi pertama kali bangunan sebagai rumah seorang 

peranakan Tionghoa Nogtjik, setelah itu dijual kepada saudagar dari Banjarmasin, 

Kalimantan Selatan. Bangunan kemudian dibeli pemerintah melalui Departemen 

Agama (Depag). Setelah melalui proses pembelian, bangunan kemudian 

dipergunakan sebagai sarana belajar Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN). 

PGAN mempergunakan seluruh kompleks bangunan, selain itu PGAN juga 

menyelenggarakan kegiatan di dua tempat, yaitu di bangunan semula dan di 

Gedung Mambaul Ulum (MAN 2 Surakarta, 2009). 
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Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Surakarta sebagai bangunan cagar budaya 

yang mempunyai gaya arsitektur indische telah menjadi icon, menurut bapak 

Sugiono, pengembangan bangunan seperti kelas, ruang guru, dan lainnya 

menggunaka gaya menerupai bangunan dengan gaya arsitektur indische agar 

selaras dengan bangunan yang menjadi cagar budaya.  

 

Gambar 1. 1 Prasasti cagar budaya di MAN 2 Surakarta (dokumen pribadi, 2016) 

Sebagai bangunan cagar budaya, kondisi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 

Surakarta saat ini perlu adanya perawatan, pada bangunan masjid terlihat banyak 

lumut-lumut dan yang menempel akibat lembab, apabila hal tersebut di biarkan, 

maka lama kelamaan akan membuat lapuk pada bangunan tersebut.  

 
 

Gambar 1. 2 Bagian atas bangunan masjid (dokumen pribadi, 2016) 

 



 

 

4 

 

 

Gambar 1. 3 Pintu bagian Tata Usaha (dokumen pribadi, 2016) 

 

Gambar 1. 4 Suasana di dalam ruangan kepala sekolah (dokumen pribadi, 2016) 

Sebagai sekolah berbasis Islam, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 

Surakarta kurang mencerminkan nilai-nilai keIslaman, pada ruang tata usaha dan 

ruang guru masih menggunakan pendingin ruangan dan penerangan buatan, 

padahal di ruangan tersebut terdapat pintu rangkap, yang difungsikan untuk 

mendapatkan penerangan alami dan memperlancar sirkulasi udara. Penggunaan 

pendingin ruangan dan penerangan buatan dapat menjadikan boros energi, 

padalah Islam mengajarkan bahwa kita sebagai manusia harus menghemat energi 

dan menjaga lingkungan (Bustomi, 2015). 

  

Gambar 1. 5 Gambar plaza sekolah (dokumen pribadi, 2016) 
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Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu penggunaan plaza tidak tepat. Saat ini 

plaza di gunakan sebagai tempat parkir siswa, dan pada sisi timur plaza terlihat 

gunungan sampah. Tidak adanya tempat pembuangan sampah yang memadai 

berakibat plaza menjadi kumuh dan jauh dari kata indah, hal tersebut sangat 

berlawanan dengan nilai-nilai keIslam, karena pada dasarnya Islam menyukai 

keindahan dan kebersihan. 

Mambaul Ulum (MU) Surakarta didirikan pada masa pemerintahan 

Pakubuwono X tahun 1905 telah banyak melahirkan ulama besar, pemimpin 

bangsa, intelektual dan teknokrat. Saat ini Gedung Mambaul Ulum dijadikan 

sebagai Boarding School Mambaul Ulum Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 

Surakarta (Nahdlatul Ulama, 2013). 

Selain menjadi Boarding School Mambaul Ulum Madrasah Aliyah Negeri 

(MAN) 2 Surakarta, terdapat juga museum Pendidikan Islam yang di dirikan pada 

18 Februari 2015, yang berfungsi untuk menyelamatkan sejarah pendidikan Islam 

pertama kali di Indonesia, sekaligus sebagai tempat menyimpan naskah-naskah 

kuno, foto dan arsip persekolahan Islam dan pendidikan Islam tempo dulu, 

sehingga jejak- jejak pendidikan Islam di Surakarta agar tidak terjadi kepunahan. 

Akan tetapi hal tersebut tidak ditunjang dengan tempat yang memadai dan standar 

untuk museum. Saat ini museum hanya ditempatkan di ruangan yang dahulunya 

berfungsi sebagai ruang kelas, di mana ruangan tersebut berada di antara ruang-

ruang kelas untuk kegiatan belajar mengajar, sehingga kurang fleksibel untuk 

aksesbilitasnya. Hal tersebut dapat dilihat jika ada pengunjung yang akan 

berkunjung ke museum harus melewati koridor ruang-ruang kelas, sehingga 

berakibat pada kegiatan belajar mengajar yang tidak kondusif, serta dengan 

keterbatasan tempat, benda-benda yang berada di dalam museum tidak tertata 

rapi, banyak buku-buku peninggalan sejarah hanya ditumpuk tanpa ditata. Maka 

diperlukan tempat standar untuk museum pendidikan Islam serta Perpustakaan 

umum yang dapat menyimpan buku-buku yang ada sekarang. 
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Gambar 1. 6 Suasana di dalam Museum Pendidikan Islam (dokumen pribadi, 2016) 

Adanya keterkaitan antara Boarding School Mambaul Ulum dan Madrasah 

Aliyah Negeri (MAN) 2 Surakarta, maka akan lebih efektif apabila museum 

Pendidikan Islam dipindahkan ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Surakarta, 

hal ini dikarenakan masih terdapat potensi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 

Surakarta untuk dikembangkan menjadi sekolahan dengan dilengkapi museum 

Pendidikan Islam, dan penambahan perpustakaan umum ke Madrasah Aliyah 

Negeri (MAN) 2 Surakarta, serta memfungsikan Masjid selain untuk warga 

sekolah, tetapi juga untuk masyarakat umum, maka perlu adanya penataan ulang 

atau redesain Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Surakarta dengan cara 

revitalisasi. 

Sehinggan fungsi akhir dari revitalisasi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 

Surakarta dapat menjadi pusat edukasi sejarah pendidikan Islam kepada warga 

sekolah, keterbukaan kepada masyarakat umum, dan dapat menghasilkan peserta 

didik yang berkualitas di masa depan, Serta fungsi Masjid yang dapat digunakan 

untuk warga sekolah dan masyarakat umum, dan didukung dengan letaknya di 

jalan Slamet Riyadi yang merupakan jalan protokol kota Surakarta, dapat 

menjadikan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Surakarta menjadi landmark 

pendidikan Islam di Surakarta.  

1.3 Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang di atas maka diperoleh perumusan masalah 

bagaimana konsep DP3A tentang “Revitalisasi MAN 2 Surakarta Sebagai Pusat 

Pendidikan Islam”? 
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Selanjutnya, permasalahan tersebut diturunkan lagi menjadi beberapa 

persoalan sebagai berikut: 

1) Bagaimana cara revitalisasi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Surakarta 

sebagai bangunan cagar budaya? 

2) Bagaimana cara Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Surakarta sebagai 

pusat edukasi pendidikan Islam bagi warga sekolah dan masyarakat 

umum? 

1.4 Tujuan 

Setelah memaparkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan 

yang hendak dicapai adalah merevitalisasi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 

Surakarta sebagai pusat edukasi Islam di Surakarta. 

1.5 Sasaran 

Merevitalisasi MAN 2 Surakarta Sebagai Pusat edukasi Islam dengan 

penekanan pada arsitektur Islami, khususnya pada optimalisasi pencahayaan dan 

penghawaan alami.  

1.6 Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan mengarah pada revitalisasi MAN 2 Surakarta. Batasan 

permasalahan dan persoalan dalam penulisan adalah ilmu arsitektur dan disiplin 

ilmu yang lain yang mendukung tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. 

1.7 Metode Pembahasan 

Dalam mencari data untuk menyusun laporan DP3A (Dasar Program 

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur) ini menggunakan metode sebagai 

berikut: 

1.7.1 Metode Deskriptif 

Merupakan metode yang mengemukakan tinjauan data pelaksanaan 

Project, yang diperoleh dari: 

1) Studi Literatur merupakan metode yang dilakukan untuk mendapatkan 

data sekunder dari berbagai buku, catatan kuliah, dokumen perencanaan 
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dan pelaksanaan Project serta dokumen lain dengan penekanan 

revitalisasi, penghawaan dan pencahayaan alami, serta bernuansa islami 

2) Observasi yaitu pengamatan langsung ke lapangan untuk mendapatkan 

data-data fisik seperti gambar dan foto. 

3) Interview yaitu melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait 

dengan pelaksanaan Project 

1.7.2 Metode Analisa 

Merupakan pengolahan data untuk mengetahui permasalahan yang 

timbul dan mengidentifikasi penyebabnya untuk kemudian mencari 

pemecahan masalah yang sesuai dengan Project. 

1.8 Sistematika Penulisan 

BAB I : Pendahuluan merupakan deskripsi umum tentang 

fenomena mengenai topik yang diangkat. Meliputi latar 

belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran, 

lingkup pembahasan, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : Tinjauan Pustaka berisi tentang teori-teori dan dasar-

dasar sumber data yang berkaitan dengan topik yang 

digunakan untuk mendasari penganalisaan masalah. 

BAB III : Tinjauan umum Kota Surakarta meliputi data fisik, data 

non fisik, rencana tata ruang kota Surakarta, dan 

tinjauan MAN 2 Surakarta. 

BAB IV : Menyusun konsep redesain man 2 surakarta yang 

meliputi gagasan perencanaan, analisis dan konsep 

makro, analisis dan konsep site, analisa dan konsep tata 

ruang, analisis dan konsep massa, analisis dan konsep 

gaya arsitektur, dan analisis konsep teknologi bangunan, 

serta analisis konsep ekterior dan interior. 


