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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Judul 

Judul pada Studio Konsep Perancangan Arsitektur yaitu Museum 

Suaka Budaya Kasunanan Surakarta. Berikut meruapakan  pengertian dari 

judul berikut. 

1.2 Pengertian Judul 

a. Pengertian Museum  

Museum adalah suatu lembaga yang pengembangannya dan 

pengelolaanya bersifat tidak mengutamakan keuntungan atau tetap dalam 

keutamaan yaitu pelayanan masyarakat, terbuka untuk khalayak umum, 

yang dapat memperoleh, melestarikan, meneliti, menyampaikan dan 

menunjukkan hasil warisan kemanusiaan dan lingkungan sekitar yang 

berwujud maupun tidak berwujud untuk tujuan pembelajaran, pendidikan 

dan hiburan (International Council Of Museums, 2007). Museum adalah 

suatu lembaga yang berfungsi untuk melindungi, dapat mengembangkan, 

memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikan isinya kepada 

masyarakat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 

2015). 

b. Pengertian Suaka Budaya  

Suaka yang tertera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 

tempat melindungi, sedangkan budaya merupakan adat istiadat dan 

sesuatu mengenai sesuatu kebiasaan yang sukar dirubah. Jadi, pengertian 

dari Suaka Budaya merupakan tempat perlindungan atau wilayah yang 

unsur budayanya masih kental dan juga terdapat benda pusaka, benda 

peninggalan sejarah yang harus di jaga, di rawat dan di pelihara agar 

tetap terjaga dengan baik.  
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c. Pengertian Kasunanan Surakarta 

Kasunanan Surakarta Hadiningrat merupakan sebuah kerajaan di 

Jawa Tengah yang berdiri tahun 1755 sebagai hasil dari perjanjian 

Giyanti 13 Februari 1755. Perjanjian antara VOC dengan pihak-pihak 

yang bersengketa di Kesultanan Mataram, yaitu Sunan Pakubuwana III 

dan Pangeran Mangkubumi, menyepakati bahwa Kesultanan Mataram 

dibagi dalam dua wilayah kekuasaan yaitu Surakarta dan Yogyakarta. 

Kasunanan Surakarta umumnya tidak dianggap sebagai pengganti 

Kesultanan Mataram, melainkan sebuah kerajaan tersendiri, walaupun 

rajanya masih keturunan raja Mataram. Setiap raja Kasunanan Surakarta 

yang bergelar Sunan (demikian pula raja Kasultanan Yogyakarta yang 

bergelar Sultan) selalu menanda-tangani kontrak politik dengan VOC 

atau Pemerintah Hindia Belanda. (Wikipedia, 2018) 

1.3 Latar Belakang 

  Museum merupakan lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan, 

merawat, meneliti, dan memamerkan benda-benda yang bermakna penting 

bagi kebudayaan dan ilmu pengetahuan sebagai hasil karya manusia dan 

alam. Dengan demikian, fungsi museum tidak lain adalah menyelamatkan 

dan memelihara warisan sejarah budaya maupun sejarah alam untuk 

kepentingan masyarakat (Sutaarga, 1979/1980: 1-5 (dalam Rahmati Nur 

Adita. 2017)).  Melalui publikasi hasil penelitian dan pameran benda-benda 

koleksinya, museum mengenalkan kembali sejarah alam, sejarah ilmu 

pengetahuan, dan sejarah kebudayaaan, sehingga museum dapat menjadi 

sarana pendidikan dan komunikasi. Namun, bagi masyarakat Indonesia 

umumnya, kata museum hingga kini masih selalu dihubungkan dengan 

benda-benda kuno dan antik. Kata “dimuseumkan” seringkali dimaknai 

sebagai “tidak berguna lagi tapi sayang kalau dibuang”. Pandengan museum 

sebagai tempat penyimpanan benda-benda kuno merupakan paradigma lama 

atau disebut juga traditional museums (Sumadio, 1996/1997: 15 (dalam 

Rahmati Nur Adita. 2017)).  
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  Dalam penelitian ini saya mempunyai tujuan untuk membangun 

kembali Museum Suaka Budaya Kasunanan Surakarta ini dikarenakan 

museum yang terdapat sekarang bukan merupakan bangunan yang 

dikhususkan untuk museum, melainkan bangunan peninggalan keraton dan 

alih fungsi dari bangunan administrasi keraton menjadi bangunan yang diisi 

oleh banyak peninggalan sejarah keraton Surakarta, yang disebut Museum 

Suaka Budaya Kasunanan Surakarta. Selain aspek tersebut, banyak hal yang 

menjadi alasan saya untuk membangun kembali museum ini diantaranya 

ada aspek visual yang tidak sesuai standar kemudian pengelolaan museum 

yang kurang memadai sehingga pengunjung museum relatif sepi. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Bagaimana membuat rancangan desain Museum Suaka Budaya 

sebagai sarana edukasi serta rekreasi tanpa membuat efek bosan kepada 

pengunjung. 

 

1.5 Tujuan dan Sasaran 

1. Tujuan 

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang sejarah 

Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat di Indonesia dan 

perkembangannya dengan merancang bangunan yang dapat membuat 

pengunjung tertarik dengan sejarah. Dan menciptakan efek rekreasi 

pada museum dengan mewadahi kegiatan kegiatan tradisional keraton 

maupun acara budaya dan acara yang dapat menarik pengunjung. 

2. Sasaran  

Museum Suaka Budaya Kasunanan Surakarta dirancang untuk 

memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang sejarah dan 

perkembangan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat di Indonesia. 

Sekaligus menjadi wajah baru wisata sejarah Kota Surakarta. 
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1.6 Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan bertujuan untuk membatasi pembahasan agar 

sesuai dengan tetujuan yang ingin dicapai, adapun sebagai berikut: 

1. Pembahasan difokuskan pada disiplin ilmu arsitektur dengan disiplin 

ilmu lain sebagai pendukung. 

2. Pembahasan berdasarkan analisis data dan teori yang ditekankan pada 

museum dan konsep kontemporer. 

3. Lokasi perencanaan beradi di Komplek Keraton Kasunanan Surakarta 

yang berada di Kota Surakarta. 

 

1.7 Metode Pembahasan  

A. Metode Observasi 

Mengamati langsung ke lokasi yang mempunyai potensi didirikannya 

sebuah Museum Suaka Budaya Kasunanan Surakarta 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 

literature yaitu metode yang dilakukan dengan mencari dan memahami 

studi pustaka, baik data dari berbagai sumber buku-buku jurnal, karya 

ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. 
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1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu sebagai berikut: 

BAB I    PENDAHULUAN 

Berisi tentang gambaran umum yang meliputi latar 

belakang perancangan Museum Suaka Budaya Kasunanan 

Surakarta dengan pendekatan konsep Arsitektur 

Kontemporer, sasaran dan tujuan, lingkup pembahasan, 

metode serta sistematika penulisan. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang uraian teori yang menjadi landasan dalam 

perancangan Museum Suaka Budaya Kasunanan Surakarta 

dengan pendekatan konsep Arsitektur Kontemporer yang 

berkaitan dengan museum dan Arsitektur Kontemporer. 

BAB III    LOKASI PERENCANAAN 

Berisi tentang lokasi perencanaan, kondisi eksisting, 

aktivitas penduduk dan lingkungan sosial serta peraturan 

pemerintah mengenai perencanaan tata ruang wilayah di 

Surakarta. 

BAB IV ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP   

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Berisi tentang analisis dan konsep dasar perencanaan dan 

perancangan mulai dari konsep makro hingga mikro yang 

berhubungan dengan site, pola hubungan ruang, struktur 

dan utilitas bangunan, tampilan eksterior dan interior 

bangunan. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi tentang informasi sumber pustaka yang mendukung 

pada perencanaan dan perancangan. 

 

  


