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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG PROYEK 

1.1.1. Gagasan Awal 

Salah satu situs purbakala yang akhir-akhir ini menarik perhatian 

adalah Situs Purbakala Patiayam. Situs ini terletak di desa Terban, 

Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Berbeda dengan situs Sangiran dan 

Trinil yang dominan dengan koleksi manusia purba, situs Patiayam lebih 

dominan dengan koleksi hewan purbanya. 

Saat ini sudah sekitar 1.200 fragmen fosil ditemukan di situs 

Patiayam. Penemuan ini berupa fosil manusia purba, hewan purba, serta 

peralatan hasil kebudayaan manusia purba. Namun keadaan ini belum 

diimbangi dengan fasilitas yang memadahi. Saat ini fosil-fosil disimpan di 

dalam sebuah museum yang awalnya adalah klinik desa setempat. 

Kondisinya sangat sederhana dan belum memenuhi standar kelayakan 

bagi sebuah museum arkeologi. Museum hanya sebesar rumah tinggal dua 

lantai dengan fasilitas ruang pamer dan bengkel konservasi di lantai dasar 

serta kantor administrasi di lantai berikutnya. Bengkel konservasi hanya 

berupa sebuah ruang kerja kecil dan merangkap sebagai ruang 

penyimpanan. Tidak ada sarana bagi para peneliti untuk mengidentifikasi 

fosil temuan di museum ini, sehingga fosil-fosil tersebut diteliti di tempat 

penelitian lain di luar museum. Museum ini juga belum dilengkapi dengan 

sarana pendukung seperti kafetaria, toko souvenir, dan tempat parkir. 

Kondisi eksisting bangunan yang tidak sesuai ini menjadi faktor untuk 
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dilakukan redesain dengan membongkar bangunan lama menjadi 

bangunan baru yang sesuai dengan standar museum. 

 
Gambar 1.1: kondisi eksisting museum 

 
Gambar 1.2: kondisi bengkel konservasi 

Terdapat berbagai macam konsep penyajian pada museum. 

Konsep-konsep tersebut terbentuk berdasarkan berbagai jenis museum 

yang memiliki tipe dan karakteristik yang berbeda. Jenis museum arkeologi 

memerlukan penekanan penekanan terhadap pemahaman koleksi yang 

ada. Oleh karena itu dipilih penataaan pameran yang berdasarkan alur 

cerita atau runtutan peristiwa untuk mencapai pemahaman tersebut.  

Konsep alur cerita ini diwujudkan melalui penataan ruang 

berdasarkan stratigrafi atau periode pembentukan tanah di Situs Patiayam. 

Penyajian konsep ini juga dilakukan melalui adanya diorama, yaitu miniatur 

tiga dimensi yang menggambarkan berbagai adegan berlangsungnya 

peristiwa pada zaman purba. Penyajian pameran juga diperkuat dengan 

pengaturan pencahayaan yang merupakan unsur penting dalam museum 

untuk menciptakan stimulasi visual.  

1.1.2. Alasan dan Motivasi Pemilihan Proyek 

A. Kepentingan Mendesak (Urgency) 

Situs Purbakala Patiayam di Desa Terban, Kabupaten Kudus 

merupakan salah satu situs manusia purba di Indonesia. Situs ini 

ditetapkan sebagai kawasan Benda Cagar Budaya pada tahun 2005 
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lalu. Sebanyak 1,200 fragmen fosil telah ditemukan di tempat ini. 

Namun banyaknya penemuan ini belum diimbangi dengan fasilitas 

yang memadahi. Fosil-fosil ini disimpan di sebuah klinik desa yang 

dijadikan sebagai museum sehingga kondisinya masih sangat 

sederhana. Padahal kebutuhan terus bertambah karena sampai saat 

ini masih ditemukan fosil-fosil di situs ini. Oleh karena itu perlu 

adanya usaha perancangan kembali untuk memenuhi berbagai 

kebutuhan dan supaya museum ini layak dan memenuhi standar 

sebagai sarana konservasi.  

Masyarakat juga cukup antusias terhadap keberadaan situs 

purbakala ini. Menurut petugas museum, terjadi peningkatan 

pengunjung sepanjang tahun 2015, dengan jumlah pengunjung 

sekitar 1.000-2.000 orang setiap bulannya yang didominasi oleh 

pelajar. Pengunjung tidak hanya berasal dari dalam daerah saja 

tetapi banyak juga yang berasal dari luar daerah. Melihat keadaan 

ini, Situs Patiayam memiliki potensi besar sebagai tempat wisata 

andalan Kabupaten Kudus. Namun, museum ini belum bisa 

mengakomodasi akan kebutuhan rekreasi. Museum belum 

mempunyai fasilitas penunjang rekreasi seperti toko souvenir, 

kafetaria, dan tempat parkir sehingga museum ini kurang nyaman 

bagi pengunjung. 

B. Kebutuhan (Need) 

Redesain Museum Fosil Patiayam ini dilakukan untuk 

memenuhi kelayakan sebuah museum dan memenuhi kebutuhan 
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akan sarana dan prasarana yang memadahi berupa sarana 

pameran, penelitian, konservasi, dan rekreasi dalam rangka 

pelestarian Situs Purbakala Patiayam. 

C. Keterkaitan (Relevancy) 

Pemerintah Kabupaten Kudus sedang mengupayakan 

pelestarian situs purbakala Patiayam bekerja sama dengan Balai 

Arkeologi Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Kudus juga 

memasukkan pengembangan Museum Fosil Patiayam sebagai 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). 

1.1.3. Permasalahan 

Permasalahan yang ada di dalam proyek museum fosil adalah 

sebagai berikut. 

− Persyaratan sebuah museum belum sepenuhnya terpenuhi. 

− Bagaimana mencapai tujuan sebuah museum arkeologi yaitu 

penekanan terhadap pemahaman konteks. 

− Bagaimana strategi untuk menampung keseluruhan kegiatan 

konservasi fosil. 

1.2. TUJUAN DAN SASARAN PEMBAHASAN 

1.2.1. Tujuan  

Tujuan dari redesain Museum Fosil Patiayam ini adalah: 

− Memenuhi persyaratan standar sebuah museum. 

− Memenuhi kebutuhan kelengkapan sarana dan prasarana museum 

untuk mengakomodasi kegiatan konservasi fosil. 
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− Mencapai tujuan sebuah museum arkeologi yaitu penekanan terhadap 

pemahaman konteks. 

1.2.2. Sasaran  

Sasaran dari proyek redesain Museum Fosil Patiayam adalah: 

− Owner: menyediakan fasilitas konservasi fosil situs Patiayam. 

− Masyarakat: menyediakan kebutuhan wisata edukasi. 

1.3. LINGKUP PEMBAHASAN 

1.3.1. Ruang Lingkup Substansi 

Perancangan kompleks Museum Fosil Patiayam menggunakan 

pendekatan berupa redesain (perancangan kembali) museum yang sudah 

ada sebelumnya menjadi bangunan baru dengan fungsi sama namun lebih 

bermanfaat dari sebelumnya. 

1.3.2. Ruang Lingkup Spasial 

Ruang lingkup spasial meliputi aspek kontekstual tapak dengan 

memperhatikan potensi dan kendala dalam redesain Museum Fosil 

Patiayam. 

1.3.3. Spesifikasi dan Uraian Proyek 

Berupa aktivitas pelaku, pengunjung dan pengelola serta fasilitas 

yang dibutuhkannya, yang diukur dalam besaran dimensi ruang. 

Persyaratan dan program perancangan ditinjau dari fungsi museum. Teori 

permasalahan desain dan penekanan desain dari keduanya. Serta analisa 

potensi dan kendala lokasi tapak. 
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1.4. METODE PEMBAHASAN 

1.4.1. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data menggunakan pengambilan data primer 

dan data sekunder sebagai berikut. 

A. Data Primer 

Data-data primer diperoleh melalui: 

− Survei lapangan, yaitu meninjau museum purbakala sejenis. 

Peninjauan bertujuan untuk mempelajari bentuk bangunan, 

fasad, kebutuhan ruang dan penyusunan ruang, serta sistem 

struktur yang digunakan. 

− Survei Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus 

dengan melakukan wawancara untuk membahas tentang 

rencana pengembangan Museum Fosil Patiayam. 

− Survei lokasi, yaitu meninjau lokasi eksisting Museum Fosil 

Patiayam untuk mengumpulkan data tapak eksisting, peraturan 

atau regulasi setempat, serta keadaan topografi tapak. 

B. Data Sekunder 

Data-data sekunder diperoleh melalui: 

− Studi literatur, yaitu mempelajari beberapa literatur mengenai 

tingkah laku pengguna, standar kebutuhan sebuah museum, 

landscaping, serta persyaratan konstruksi.  

− Studi internet, yaitu mencari dan mempelajari data-data 

mengenai museum purbakala melalui internet maupun jurnal 
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online serta melakukan studi kasus beberapa bangunan 

museum. 

1.4.2. Metode Penyusunan dan Analisis 

Berikut adalah metode yang digunakan dalam penyusunan dan 

analisis. 

a. Metode induktif, yaitu dengan mengumpulkan data-data dari instansi 

terkait, wawancara dengan narasumber, pengamatan lapangan dan 

mempelajari proyek sejenis. 

b. Metode deduktif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data dari 

strudi literatur dan studi internet. 

Data-data tersebut kemudian dianalisis dan dicari pemecahan 

masalahnya sehingga didapatkan hasil sintesis yang akan dilanjutkan ke 

tahap pemrograman. 

1.4.3. Metode Pemrograman Arsitektur 

Metode pemrograman yang digunakan antara lain: 

A. Analisis  

Melakukan analisis pola kegiatan pengguna dan kebutuhan 

pengguna yang akan menghasilkan kebutuhan ruang dan studi 

besaran ruang. Melakukan studi literatur mengenai museum 

terutama museum fosil dan perundang-undangannya. Melakukan 

penyusunan teori-teori yang terkait dengan permasalahan dominan. 

Melakukan studi lapangan pada proyek sejenis dan melakukan 

perbandingan tentang permasalahan desain dan kebutuhan 

bangunan. 
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B. Sintesis 

Setelah melakukan kegiatan analisis, akan didapatkan aspek-

aspek kebutuhan berupa fasilitas, ruang, serta keamanan dan 

kenyamanan yang menjadi dasar desain perancangan. 

1.4.4. Metode Perancangan Arsitektur 

Metode perancangan arsitektur menggunakan hasil dari 

pemrograman yang selanjutnya diproses untuk menghasilkan sebuah 

output berupa desain yang dituangkan ke dalam bentuk skematik desain, 

gambar kerja, dan maket. 

Berikut adalah bagan metode perancangan. 

 
Gambar 1.3: Bagan metode perancangan arsitektur 

1.5. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Bab I – Pendahuluan 

Berisi latar belakang proyek, tujuan dan sasaran pembahasan, lingkup 

pembahasan, metode pembahasan, dan sistematika pembahasan. 
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Bab II – Tinjauan Proyek Redesain Museum Fosil Patiayam 

Berisi tentang tinjauan umum, tinjauan khusus, kesimpulan, batasan dan 

anggapan mengenai proyek.  

Tinjauan umum berisi gambaran umum proyek, latar belakang-

perkembangan-trend, serta sasaran yang akan dicapai melalui proyek ini.  

Tinjauan khusus berisi terminologi proyek, kegiatan, spesifikasi dan 

persyaratan desain, deskripsi konteks kota, studi komparasi/studi banding, 

serta permasalahan desain. 

Bab III – Analisis Pendekatan Program Arsirtektur Redesain Museum 

Fosil Patiayam 

Berisi tentang analisis konteks lingkungan, analisis sistem sarana dan 

prasarana, serta analisis pendekatan masing-masing fungsi yang terdiri dari 

analisis pendekatan arsitektur dan analisis pendekatan bangunan. 

Bab IV – Program Arsitektur Redesain Museum Fosil Patiayam 

Berisi tentang konsep program, tujuan perancangan, faktor penentu 

perancangan, faktor persyaratan perancangan, dan program arsitektur. 

Bab V – Kajian Teori Redesain Museum Fosil Patiayam 

Berisi mengenai kajian teori penekanan desain (uraian interpretasi dan 

elaborasi teori tema desain, studi preseden, dan kemungkinan penerapan 

teori tema desain) dan kajian teori permasalahan dominan (uraian 

interpretasi dan elaborasi teori permasalahan dominan, studi preseden, dan 

kemungkinan penerapan teori permasalahan dominan). 

 

  


