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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Proyek 

Kudus dikenal sebagai kota penghasil rokok (kretek) 

terbesar di Jawa Tengah. Diawali sejarah suksesnya pada sektor 

indusri rokok pertama yang diraih oleh tokoh M.Nitisemito tahun 

1900-an di Kudus, kemudian banyak ditiru orang sehingga 

bermunculan ratusan pabrik rokok yang baru, tidak hanya dikudus 

tetapi juga di luar kota Kudus, seperti Semarang, Surabaya, Blitar, 

Kediri, Malang, dll. Mulai saat itu industri rokok di Kudus mulai 

berkembang pesat. 

Perkembangan perekonomian di Kudus tidak lepas dari 

pengaruh perindustrian rokok. Keberadaan beberapa perusahaan 

industri rokok besar yang masih berjalan di Kudus adalah PT. 

Djarum , PR.Sukun , dan PT. Nojorono. 

Museum kretek di Kudus didirikan atas prakarsa dari Bapak 

Separdjo Rustam (pada saat itu, sebagai Gubernur Jawa Tengah) 

yang melihat potensi yang dimiliki oleh perusahaan rokok di Kudus 

yang sangat besar sekali. Tidak saja dari segi penghasilan yang 

didapat oleh negara dari pita cukai rokok, tetapi dari segi tenaga 

kerja dan sumbangan sosial yang dikeluarkan perusahaan rokok 

sangat besar sekali bagi masyarakat Kudus. Disamping potensi 

yang dihasilkan, juga faktor sejarah yang tidak dapat dilepas dari
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Kudus sendiri, yaitu tentang kelahiran rokok kretek. 

(kuduskab.go.id) 

Keberadaan museum kretek di Kudus, dapat memberikan 

sarana wisata bagi masyarakat kudus dan sekitarnya seperti 

daerah Pati, Jepara, dan Demak. Bagi masyarakat luar, Museum ini 

dapat dijadikan suatu tempat yang direkomendasikan untuk 

dikunjungi. kerena di Kudus memiliki, sarana wisata lain yang dapat 

dikunjungi pula. Pada daerah jepara juga memiliki sarana wisata 

yang cukup menarik perhatian masyarakat seperti pantainya. 

Sehingga wisatawan yang berasal dari luar kudus, dapat memiliki 

pilihan untuk berwisata. 

1.2 Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.2.1 Tujuan Pembahasan  

Tujuan dari proyek Redesain Museum Kretek di Kota 

Kudus ini adalah untuk meningkatkan eksistensi Museum 

Kretek yang semakin diabaikan oleh masyarakat sekitarnya. 

Museum memiliki peran yang penting untuk mengingat dan 

mengenal sejarah perkembangan perindustrian rokok kretek 

yang berkembang sejarah zaman dulu. Pada saat ini 

merupakan aset terbesar dari kota Kudus itu sendiri, serta 

untuk lebih meningkatkan pariwisata di kota Kudus.  
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1.2.2 Sasaran Pembahasan  

Sasaran proyek Redesain Museum Kretek di Kota 

Kudus untuk meningkatkan daya tarik masyarakat pada 

daerah Kudus dan sekitarnya untuk mengetahui bagaimana 

sejarah awal mula perkembangan perindustrian rokok kretek 

di Kota Kudus itu dimulai, siapa pencetus pertama bagi 

perkembangan industri rokok di Kudus. Alat-alat apa yang 

digunakan oleh perindustrian rokok pada zaman dahulu, dan 

masih banyak lagi. 

Proses Redesain ini diharapkan dapat meningkatkan 

daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Museum Kretek 

Kudus dengan nyaman. 

1.3 Lingkup Pembahasan  

Lingkup pembahasan dalam proyek Redesain Museum 

Kretek di Kota Kudus ini yaitu meliputi : 

a. Penataan layout jenis-jenis koleksi yang digunakan 

sebagai acuan menentukan alur pengujung didalam 

museum 

b. Pengaturan pencahayaan alami dan buatan pada interior 

maupun eksterior bangunan 

c. Pengaturan temperatur suhu ruangan penyimpanan 

koleksi yang memerlukan perawatan khusus. 
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1.4 Metoda Pembahasan 

1.4.1 Metode Pengumpulan Data 

 Data Primer 

Adalah data yang diperoleh dari tangan pertama, yaitu : 

Observasi : observasi kebeberapa proyek sejenis yaitu 

museum House Of Sampoerna Surabaya. Dalam studi ini 

akan dilakukan pengamatan, wawancara dan informasi 

yang berhubungan dengan proyek.  

 Data Sekunder 

Data pendukung yang bertujuan untuk mendukung data 

primer berupa literatur, buku, dokumentasi dan sumber 

pendukung yang lainnya. 

Dokumentasi : foto-foto kondisi site yang digunakan 

(insfrastuktur, kondisi vegetasi, lalu lintas, dan lain-lain) 

1.4.2 Metoda Penyusunan dan Analisa 

 Metoda Induktif 

Metoda untuk mendapatkan data melalui 

sumber buku,  studi literatur, internet, dan jurnal 

dengan proyek yang sejenis. Untuk mendapatkan 

informasi yang tidak didapatkan saat melakukan 

survey secara langsung. Seperti mendapatkan 

standar dan persyaratan umum sebuah museum. 
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 Metoda Deduktif 

Metoda untuk mendapatkan informasi data 

secara Langsung dengan melakukan studi banding 

atau observasi langsung pada proyek 

sejenis.Sehingga dapat diperoleh informasi mengenai 

aktifitas, kebutuhan, dan fasilitas dari proyek ini. 

1.4.3 Metoda Pemograman 

Metode yang digunakan yaitu analisa sintesa. Analisa 

didasarkan pada data-data primer dan sekunder. Mengenai 

persyaratan dan standar-standar kenyamanan bangunan, 

dan menentukan kebutuhan besaran ruang. Dari hasil 

analisa kemudian diterapkan sebagai acuan dalam 

mendesain dan memecahkan masalah. 

1.5 Alur Pola Pikir 

1.5.1 Metoda Perancangan Arsitektur 

Ada beberapa tahap dalam metoda arsitektur  : 

a. Konsep Desain 

Konsep desain meliputi data eksisting dari lokasi yang 

sudah ada. Konsep bentuk yang akan digunakan seperti 

bentuk bangunan dan denah serta eksterior bangunan. 

b. Rancangan Desain Skematik  

Rancangan desain skematik yang dirancang berupa 

sketsa. Dalam sketsa terdapat penjelasan mengenai ide 
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dan konsep awal perancangan tapak dan bangunan yang 

mencangkup zona ruang, zona sirkulasi, hubungan 

ruang, studi aktivitas dan gambar kerja seperti siteplan, 

denah, tampak, potongan, detail arsitektural, dan detail 

struktural dalam bentuk sketsa. 

c. Pengembangan Rancangan Desain 

Pengembangan rancangan desain adalah rancangan 

yang berupa sketsa kasar yaitu bentuk gambar kerja 

yang sudah terskala. Mengimplementasikan desain 

kedalam bentuk 3Dimensi (isometrik struktur, eksterior 

bangunan dan interior bangunan). 

d. Presentasi Hasil Perancangan  

Peresentasi hasil perancangan merupaka langkah lanjut 

setelah pemograman dan gambar kerja lengkap, 

mempresentasikan semua hasil yang sudah dikerjakan 

pada proses perancangan. 

 

Bagan 1 : Metode Perancangan Arsitektur 

Sumbe : Analisis Pribadi 
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1.6 Sistematika Pembahasan  

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab I ini berisi mengenai latar belakang proyek, tujuan dan 

sasaran pembahasan, lingkup pembahasan, metoda pembahasan, 

alur pola pikir, dan sistematika pembahasan.   

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab II ini berisi tentang tinjauan umum yaitu menjelaskan 

gambaran umum proyek, sasaran yang akan dicapai. Tinjauan 

khusus yaitu menjelaskan terminologi, aktivitas dan alur pelaku 

didalam proyek, fasilitas, spesifikasi dan persyaratan desain. 

Kesimpulan, batasan dan anggapan. 

BAB III ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Pada bab III ini berisi tentang analisa pendekatan arsitektur  yaitu 

studi aktifitas dan studi fasilitas. Analisis pendekatan sistem 

bangunan yaitu studi sistem struktur, sistem utilitas, dan 

pemanfaatan teknologi. Analisis konteks lingkungan yaitu, 

melakukan analisa kondisi eksisting dari tapak yang ada karena 

proyek ini merupakan redesain. 

BAB IV PROGRAM ARSITEKTUR 

Pada bab IV ini berisi tentang konsep program, tujuan perancangan, 

faktor penentu perancangan, dan faktor persyaratan perancangan. 

BAB V KAJIAN TEORI 

Pada bab V ini berisi tentang uraian tema desain. Membahas Kajian 

Teori Penekanan Desain dan Kajian Teori Permasalahan Dominan. 
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KEPUSTAKAAN  

Kepustakaan berisi sumber-sumber yang digunakan berasal dari 

literatur, jurnal, dan website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


