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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 PENGERTIAN JUDUL 

Pengertian judul “Museum Gempa di Yogyakarta dengan Pendekatan 

pada Arsitektur Monumental”. 

Museum : Sebuah badan yang mengumpulkan, 

mendokumentasikan, melindungi, memamerkan dan 

memberikan informasi demi kepentingan umum 

(Museum buildings, 1998 dalam Barus, 2011). 

Gempa : Guncangan bumi yang disebabkan oleh tumbukan 

lempengan bumi dan patahan aktif dari aktivitas gunung 

api (BAKORNAS PB, 2007). 

Yogyakarta : Ibu kota dan pusat pemerintahan Daerah Istimewa 

Yogyakarta, dimana merupakan salah satu kota terbesar 

di Indonesia dan kota terbesar keempat di wilayah Pulau 

Jawa bagian Selatan. Yogyakarta juga memiliki 4 

Kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kabupaten Kulon Progo, 

Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten 

Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Yogyakarta, 2018). 

Arsitektur 

Monumental 

: Suatu desain yang memberikan citra atau identitas yang 

khas, yang perkembanganya selalu mengikuti jaman 

(http://mode-arsitektur.blogspot.co.id/2009/03/arsitektur-

monumental.html, 2018). 

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian 

“Museum Gempa di Yogyakarta dengan Pendekatan pada Arsitektur 

Monumental” adalah sebuah gedung yang mendokumentasikan kejadian dan 

sisa dari gempa yang pernah terjadi di Yogyakarta yang seharusnya 

dikenang dengan mengedepankan unsur yang menjadi identitas dan 

memiliki ciri khas tersendiri. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Yogyakarta
http://mode-arsitektur.blogspot.co.id/2009/03/arsitektur-monumental.html
http://mode-arsitektur.blogspot.co.id/2009/03/arsitektur-monumental.html
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1.2 LATAR BELAKANG 

Bencana alam merupakan peristiwa yang tidak bisa diprediksi kapan 

dan di mana terjadinya yang disebabkan oleh alam, yang mengakibatkan 

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan dampak 

psikologis. Bencana alam tersebut misalnya banjir, tanah longsor, gempa 

bumi, tsunami, puting beliung, gunung meletus dan kekeringan. 

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara yang 

memiliki 17.504 pulau besar dan kecil, sekitar 6.000 pulau tidak 

berpenghuni yang menyebar di sekitar khatulistiwa, dan memiliki iklim 

tropis. Secara geografis Indonesia terletak diantara 6°LU–11°LS dan  

95°BT–11°BT, antara lautan Pasifik dan Lautan Hindi, antara Benua Asia 

dan Benua Australia, dan pada pertemuan dua rangkaian pegunungan yaitu 

Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterranean.  

Indonesia terletak di Cincin Api Pasifik (wilayah dengan banyak 

aktifitas tektonik) yang menyebabkan Indonesia menjadi wilayah yang 

rawan bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami 

dan banjir. Hal ini disebabkan karena wilayah Indonesia berada pada tiga 

lempeng besar dunia yaitu lempeng Indian-Australia di sebelah Selatan, 

lempeng Eurasia di sebelah Utara Barat, lempeng laut Filipina dan lempeng 

Pasifik di sebelah Utara Timur.  

Pertemuan antar lempeng disebut subduksi, seperti lempeng Indo-

Australia yang bergerak ke lempeng Eurasia, atau saling traik menarik 

(divergensi), atau saling bergeser. Apabila lempengan-lempengan tersebut 

bergerak untuk mencapai posisi yang lebih stabil maka saat itulah gempa 

terjadi. Daerah yang berdekatan dengan daerah pertemuan dua lempeng, 

seperti zona subduksi merupakan termasuk daerah rawan gempa bumi. 
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Gambar 1 Indonesia berada di jalur Cincin Api Pasifik 

Sumber : www.google.com  

 
Gambar 2 Susunan patahan dan jalur patahan geologi di Indonesia 

Sumber : https://vantheyologi.files.wordpress.com, 2018 

Gempa Bumi merupakan ancaman bencana alam terbesar yang sering 

terjadi di Indonesia. Gempa tektonik sering terjadi di jalur subduksi Sunda 

(Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara), subduksi Banda (Wilayah Laut 

Banda), zone tumbukan Maluku dan Papua. Tektonik lempeng di Pulau 

Jawa sendiri didominasi dengan subduksi dari lempeng Australia sebelah 

utara-timur di bawah lempeng Sunda dengan kecepatan pergerakan 59 

mm/tahun. Gempa Bumi dengan kekuatan 5 atau 6 skala Richter terjadi 

hampir setiap hari di Indonesia, namun tidak menyebabkan banyak 

kerugian. Namun, jika gempa mengguncang dengan kekuatan melebihi 7 

https://vantheyologi.files.wordpress.com/
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Skala Richter maka banyak kerusakan yang menyebabkan banyak korban 

jiwa dan rusaknya infrastruktur. 

Gempa bumi adalah bencana alam yang disebabkan oleh pergeseran 

lempeng bumi yang mengakibatkan getaran atau guncangan yang terjadi di 

permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang 

menciptakan gelombang seismic. Frekuensi suatu wilayah, mengacu pada 

jenis dan ukuran gempa bumi yang di alami dalam preiode waktu. Berikut 

adalah daftar gempa bumi terbesar yang terjadi di Indonesia : 

Tabel 1 Daftar Gempa Bumi terbesar di Indonesia 

No Tanggal Lokasi Kekuatan Korban Jiwa 

1 25 Juni 1976 Papua, Pegunungan 

Jayawijaya 

7,1 Skala Richter 5.422 (422 tewas, 

lebih 5000 hilang) 

2 12 Desember 

1992 

Flores, Nusa Tenggara 7,8 Skala Richter 2.500 (2.00 tewas 

dan 500 luka) 

3 26 Desember 

2004 

Aceh, Samudera Hindia 9,1-9,3 Skala 

Richter 

230.000 orang 

tewas di 8 negara 

4 28 Maret 2005 Pulau Nias, Sumatra 

Utara 

8,6 Skala Richter 1.346 jiwa 

5 26 Mei 2006 Yogyakarta 6,3 Skala Richter 6.234 jiwa 

6 30 September 

2009 

Padang, Sumatera 

Barat 

7,9 Skala Richter 4.019 (1.117 

tewas, 1.214 luka 

parah, 1.688 luka 

ringan) 

7 26 Oktober 

2010 

Mentawai, Sumatera 

Barat 

7,2 Skala Richter 286 orang tewas 

Sumber : http://www.awas-aja.com/2016/03/gempa-bumi-terbesar-indonesia.html 

 

Gambar 3 Pusat Gempa di Yogyakarta tahun 2006 

Sumber : www.google.com, 2018  

http://www.awas-aja.com/2016/03/gempa-bumi-terbesar-indonesia.html
http://www.google.com,/
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Yogyakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang tergolong 

kota yang rawan gempa. Salah satu bencana gempa bumi yang pernah 

terjadi di Yogyakarta, tepatnya Bantul tahun 2006, yaitu pada tanggal 26 

Mei 2006, pukul 05:33 WIB. Gempa yang berkekuatan 6,3 SR terjadi 

selama 52 detik dengan pusat gempa di kedalaman kurang 10 km tepat 

berada di bawah Kota Bantul. Sumber Departemen Sosial menyebutkan 

bahwa setidaknya 6.234 orang tewas, 36.300 orang luka-luka. Setelah 

gempa bumi pertama, gempa susulan juga terjadi di Yogyakarta pukul 06:10 

WIB dan 11:22 WIB. Akibat dari gempa tersebut, banyak rumah-rumah dan 

gedung yang roboh. Beberapa fasilitas publik, tempat wisata dan situs 

bersejarah pun tidak luput dari guncangan gempa. Berdasarkan data dari 

badan Koordinasi Nasional (Bapornas) pada 11 Juni 2006 melaporkan 

bahwa total bangunan yang mengalami kerusakan berat mencapai 127.879 

buah. Sedangkan 182.392 bangunan mengalami kerusakan sedang dan 

261.219 rumah mengalami kerusakan ringan. Beberapa bangunan publik di 

Yogyakarta yang rusak akibat gempa, yaitu Mall Saphir Square, Mall 

Ambarukmo Plaza, GOR Amonong Rogo, ISI Yogyakarta, Candi 

Prambanan, bangsal Trajumas (salah satu bangsal di Kraton Yogyakarta), 

Bandara Adi Sutjipto yang mengalami kerusakan sedang dan beberapa 

bangunan yang mengaami kerusakan parah, antara lain STIE Kerjasama, 

makam Imogiri, dan Objek Wisata Kosongan. Berikut adalah kondisi 

bangunan yang mengalami kerusakan parah, yaitu : 

 

Gambar 4 Kondisi Mall Saphir Square setelah terjadi gempa 
Sumber : https://www.google.com, 2018 

https://www.google.com/
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Gambar 5 Kondisi gedung STIE setelah 

terjadi gempa 

Sumber : www.google.com, 2018 

 

Gambar 6 Kondisi Candi Prambanan setelah 

terjadi gempa 
Sumber : http://geomagz.geologi.esdm.go.id, 

2018  

 

 

Gambar 7 Kondisi Makam Imogiri setelah 

terjadi gempa 
Sumber  : www.google.com, 2018 

 

Gambar 8 Kondisi Objek Wisata Kosongan 

setelah terjadi gempa 
Sumber : https://id.wikipedia.org, 2018 

Melihat gempa bumi yang tergolong dahsyat ini, maka perlu respon 

dari pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat harus 

memahami atau diberi pengetahuan untuk menangani dan meminimalisir 

dampak gempa bumi. Adanya sosialisasi kepada masyarakat akan 

pengetahuan tentang gempa bumi, akibat gempa bumi, mitigasi bencana, dll. 

Sehingga diperlukan fasilitas berupa museum atau  tempat yang menyimpan 

sisa-sisa barang bersejarah saat setelah gempa mengguncang, agar menjadi 

kenangan tempat atas kejadian tersebut, selain itu adanya informasi akan 

pengetahuan tentang gempa bumi, dampak dari gempa bumi, alat ukur dan 

mitigasi bencana. Dalam museum terdapat barang peninggalan gempa, 

simulasi gempa dan contoh rumah tahan gempa sehingga pengunjung dapat 

merasakan dan memiliki bekal pengetahuan dalam hal mengurangi dampak 

bencana gempa bumi. 

http://www.google.com/
http://geomagz.geologi.esdm.go.id/
http://www.google.com/
https://id.wikipedia.org/
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Keberadaan Museum Gempa Bumi ini bersifat edukatif, dan rekreatif. 

Edukatif artinya pengunjung dapat berfikir kritis setelah memperoleh 

informasi baik dari koleksi pameran maupun dalam bentuk simulasi. 

Rekreatif adalah suasana yang bebas, santai, sehingga pengunjung merasa 

gembira ketika datang ke Museum Gempa Bumi ini.  

Penekanan desain pada bangunan ini menggunakan gagasan 

Arsitektur Monumental, dimana pada gagasan ini memiliki ciri khas yang 

dengan mengikuti perkembangan zaman. Suatu aspek yang menggunakan 

unsur arsitektur baik tata letak, lingkungan, bahan, elemen-elemen, 

teknologi, dll, sehingga bukan hanya menjadi suatu bangunan yang berdiri 

saja namun memiliki nilai filosofi tersendiri. Harmonisasi ruang terbentuk 

dari proses pendekatan kontekstual yaitu penempatan atau tata letak 

bangunan mulai dari interior (pencahayaan dan penghawaan di dalam ruang) 

dan ruang eksterior yang disesuaikan dengan kondisi keadaan lingkungan 

sekitar. 

1.3 RUMUSAN MASALAH 

Bagaimana merancang Museum Gempa Bumi di Yogyakarta sebagai sarana 

informasi dan edukatif yang rekreatif dengan pendekatan arsitektur 

monumental. 

1.4 TUJUAN 

Mewujudkan atau merencanakan suatu konsep desain Museum Gempa 

Bumi yang informatif, penyelesaian sirkulasi dan zonifikasi kegiatan ruang 

pamer, penerapan interior pencahayaan, warna, suara dan penataan benda 

serta semua kegiatan yang ada dalam gedung atau bangunan baik dalam hal 

pendidikan, wisata dan informasi serta fasilitas penunjang lainnya dengan 

bangunan yang monumental. 

1.5 BATASAN DAN LINGKUP PEMBAHASAN 

1.5.1 Batasan Pembahasan 

Permasalahan yang akan diangkat dan dibahas mengenai pemilihan 

lokasi site yang sesuai untuk dijadikan sebuah Museum Gempa, batasan 
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pengolahan bentuk bangunan dan tata ruang dalam dan luar bangunan 

dengan pendekatan arsitektur monumental. 

1.5.2 Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan ini meliputi disiplin arsitektur, yang akan dibahas 

sesuai tujuan dengan pendekatan arsitektur monumental. 

1.6 METODE PENGUMPULAN DATA 

a. Metode Observasi 

Mengamati langsung ke lapangan yang mempunyai potensi 

didirikannya sebuah Museum Gempa di Yogyakarta untuk 

mendapatkan data primer berupa kondisi site serta mengunjungi 

museum-museum serupa untuk menambah informasi. 

b. Metode Wawancara 

Memperoleh data dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak 

terkait. 

c. Metode Studi Literatur 

Pengumpulan data sekunder dilakukan menggunakan metode studi 

literatur yaitu metode yang dilakukan dengan cara mencari dan 

memahami studi pustaka, baik data dari berbagai sumber buku-buku 

jurnal, karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. 

1.7.  SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika dalam penyusunan laporan Tugas Akhir Dasar Program 

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (DP3A) ini dibagi dalam beberapa 

bab sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pendahuluan adalah gambaran umum dari observasi awal 

dan fenomena mengenai topik yang ada. Berisi mengenai 

uraian pengertian judul, latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan, batasan dan lingkup pembahasan, metode 

pengumpulan data, serta sistematika pembahasan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan 

pengertian museum, fungsi museum, persyaratan 

museum, koleksi museum, jenis museum, organisasi 

ruang museum, standart museum serta tinjauan gempa 

secara umum, yaitu pengertian, penyebab terjadinya 

gempa, klasifikasi gempa bumi, dampak dan penanganan 

gempa bumi, antisipasi dampak gempa bumi dan studi 

banding museum. 

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI DAN 

PERENCANAAN 

Membahas tentang lokasi dan data fisik, alternatif site 

yang ada, kondisi wisatawan, data sebaran aktifitas, 

rencana tata ruang wilayah, data non fisik lokasi dan 

potensi wilayah sekitar lokasi. 

BAB IV : ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP 

PERECANAAN DAN PERANCANGAN 

Terdiri dari analisa konsep makro dan mikro. Terdiri dari 

gagasan perencanaan, fungsi bangunan, analisis dan 

konsep ruang, konsep kebutuhan ruang, zonifikasi ruang, 

analisa dan konsep massa, analisa dan konsep tampilan 

arsitektur, analisa dan konsep penekanan arsitektur, 

analisis orientasi dan view. 


