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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Projek  

 Purbalingga adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Purbalingga yang 

menjadi ibukota dari Kabupaten Purbalingga dengan segala kekayaan budaya 

dan sejarah nya yang unik. Sebagai usaha dalam menjaga peninggalan benda-

benda purbakala di Purbalingga supaya tidak keluar dari wilayah Purbalingga, 

maka pada tahun 2003 diresmikan bangunan museum umum milik pemerintah 

yang diberi nama Museum Prof. DR. R. Soegarda Poerbakawatja. 

 Museum Soegarda Poerbakawatja di Purbalingga merupakan museum 

pertama di Purbalingga yang dibangun dengan tujuan untuk melindungi benda-

benda cagar budaya yang ada di Purbalingga. Benda cagar budaya tersebut 

berkaitan dengan sejarah dan budaya peninggalan masyarakat Purbalingga. 

Sebagai bangunan museum yang terletak di pusat Ibukota Kabupaten 

Purbalingga, museum diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan sarana 

edukasi bagi masyarakat Purbalingga dan sekitarnya. 

 Projek Pengembangan Museum Soegarda Poerbakawatja didasari dari 

melihat permasalahan-permasalahan yang ada pada museum saat ini, antara lain 

koleksi museum kurang mendapat perlakuan yang layak karena ruang pamer 

dirasa tidak dapat menampung lagi, sebagian koleksi diletakkan digudang dalam 

keadaan tidak terurus dan sebagian koleksi dipinjamkan ke museum lain di 

Purbalingga yaitu Museum Wayang dan Artefak di kawasan wisata Sanggaluri 

Park.  
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 Pada awal pembangunan museum, museum memiliki fasilitas yang cukup 

menarik pengunjung seperti taman sangkar burung, patung knalpot raksasa dan 

perpustakaan. Namun selama perkembangannya hingga saat ini, ketiga fasilitas 

tersebut sudah tidak ada di area museum karena kebijakan dari pemerintah. 

Tapak museum juga mengalami pengurangan luas lahan karena dilakukan 

pelebaran jalan oleh Perda setempat. 

 Selain itu, meski kondisi bangunan masih cukup baik, pengunjung museum 

sudah sangat jarang. Berdasarkan data pengunjung museum selama 9 tahun 

terakhir rata-rata pengunjung per-tahun hanya 5.000 orang pengunjung.  

 
Diagram 1. 2 Jumlah Pengunjung Museum Soegarda Poerbakawatja Tahun 2009-

2017 
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Purbalingga 

 
 

 Pihak pengurus museum sudah melakukan upaya pengadaan kegiatan atau 

event yang mengajak masyarakat untuk aktif mengujungi museum seperti 

pameran, lomba dan event Wisata Kota Kuno Purbalingga namun mangkrak 

karena sedikitnya peminat. 
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 Menurut Ibu Rien Anggraeni selaku Kepala Seksi Kesejarahan 

Permuseuman dan Kepurbakalaan, kekurangan museum salah satunya adalah 

museum belum memenuhi standar bangunan museum. Baik dari sisi ruang yang 

dimiliki hingga sarana dan prasarana yang belum memadahi.  

1.2.  Museum Soegarda Poerbakawatja 

 Museum Prof.Dr. R.Soegarda Poerbakawatja menjadi museum sejarah dan 

budaya yang berlokasi di pusat kota, tepatnya di utara alun-alun kota Purbalingga. 

Museum memiliki luas lahan ± 1.924 m2 dan luas bangunan ±232,1 m2. 

 Museum Prof. Dr. R. Soegarda Poerbakawatja menyimpan benda-benda 

koleksi dari wilayah kota Purbalingga dengan jenis koleksi sejarah dan 

kebudayaan peninggalan leluhur masyarakat Purbalingga. Berikut adalah jenis 

koleksi dan jumlah koleksi yang terdaftar pada tahun 2015: 

 Jenis koleksi:  

- Peninggalan masa prasejarah Hindu-Budha, Islam, Kolonial 

- Benda-benda etnografi 

- Senjata kuno dan wayang 

- Uang dan keramik kuno 

- Koleksi pribadi Prof. Dr. R. Soegarda Poerbakawatja 

- Peninggalan Bupati Purbalingga 

 Jumlah koleksi (menurut data koleksi 2015): 

- ruang pamer 1: 377 

- ruang pamer 2: 222 

- digudang: 197 (rusak 20) 

Total koleksi : 896 
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 Asal koleksi: Tali asih (pemberian orang) umur benda diatas 50 tahun 

atau mencari atau mengganti rugi/membeli 

 Perawatan koleksi (Jamasan): Harian dan bulanan  

 Museum Prof. Dr. R. Soegarda Poerbakawatja merupakan jenis museum 

pemerintah. Menurut ketentuan Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2008, 

museum sekarang telah digabung dibawah kepengurusan Dinas Pariwisata, 

Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Purbalingga setelah sebelumnya 

dinaungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.  

 
Gambar 1.1. Tampak depan Museum Soegarda Poerbakawatja 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
 

 Museum Soegarda Poerbakawatja didirikan atas inisiatif Bupati Purbalingga, 

Drs. Triyono Budi Sasongko ( Masa Jabatan Bupati Tahun 2000-2010) pada awal 

jabatannya,  karena melihat potensi peninggalan purbakala yang cukup banyak di 

Purbalingga. Untuk menyelamatkan dan mengamankan benda cagar budaya 

tersebut keluar dari Purbalingga, maka bersama para pengurus budaya Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Purbalingga saat itu, mulai mengumpulan benda-

benda cagar budaya hingga museum diresmikan pada tanggal 23 April 2003. 

 Museum dinamakan Prof. Dr. R. Soegarda Poerbakawatja karena beliau 

merupakan tokoh pendidikan yang berjasa dalam pembangunan pendidikan di 
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Indonesia terutama di Perguruan Tinggi. (Dokumen Dinas Kebudayaan dan 

Pendidikan Purbalingga). Menurut Ibu Rien Anggraeni selaku Kepala Seksi 

Kesejarahan Permuseuman dan Kepurbakalaan, dana pembuatan Museum Prof. 

Dr. R. Soegarda Poerbakawatja berasal dari APBD II Kabupaten Purbalingga. 

1.3.  Rumusan Permasalahan 

 Permasalahan dari projek Pengembangan Museum Soegarda 

Poerbakawatja yaitu sebagai berikut: 

a) Bagaimana teknik penyajian koleksi dan perawatan koleksi yang baik? 

b) Bagaimana mengatasi permasalahan pengolahan massa bangunan pada 

lahan yang sempit? 

c) Apa saja bagian yang perlu dikembangkan pada Museum Soegarda 

berhubungan dengan standar bangunan museum? 

d) Apa kekhasan dari Purbalingga yang dapat menunjang projek 

pengembangan Museum Soegarda? 

e) Apa fasilitas yang dapat menunjang pengembangan Museum Soegarda 

berkaitan dengan tren saat ini? 

1.4.  Tujuan dan Sasaran 

1.4.1. Tujuan 

 Tujuan penyusunan Landasan Teori dan Program Pengembangan 

Museum Soegarda Poerbakawatja di Purbalingga adalah sebagai tahap 

awal penyusunan landasan teori dan program Proyek Akhir Arsitektur 

(PAA), memahami penyusunan Landasan Teori dan Program dari 

pengembangan museum sebagai upaya “menghidupkan” kembali 

sebagaimana berjalannya fungsi museum dengan baik dan museum 

dapat menjadi wadah wisata edukasi sejarah dan budaya bagi 
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masyarakat, sehingga masyarakat serta wisatawan dapat mengenal dan 

mempelajari sejarah dan budaya peninggalan masyarakat yang ada di 

Purbalingga. 

1.4.2. Sasaran dan Kontribusi 

 Sasaran tersusunnya Landasan Teori dan Program dari Projek 

Pengembangan Museum Soegarda Poerbakawatja di Purbalingga berupa 

Latar Belakang, Tinjauan Projek, Program Arsitektur, dan Kajian Teori 

mengenai penekanan desain dan permasalahan dominan pada projek dan 

fokus kajian projek sebagai dasar tahap awal perencanaan sebelum 

memasuki tahap perancangan arsitektur. 

 Kontribusi projek sebagai upaya melestarikan sejarah dan budaya 

daerah diIndonesia melalui museum dengan sasaran pelaku melingkupi 

pelajar, mahasiswa hingga berbagai jenis lapisan masyarakat. 

1.5. Lingkup Pembahasan 

 Lingkup pembahasan dalam projek Pengembangan Museum Soegarda 

Poerbakawatja di Purbalingga meliputi: 

a) Studi pendekatan melalui program arsitektur mengenai permasalahan yang 

ada. 

b) Studi komprehensif tentang lingkungan sekitar Museum Soegarda dan 

kekhasan dari Purbalingga yang dapat diterapkan dalam segi arsitektural 

c) Hasil penyelesaian masalah berupa pemrograman arsitektur. 

1.6. Metoda Pembahasan  

1.6.1. Metoda Pengumpulan Data Primer 

 Observasi Lapangan 
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 Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan 

langsung Museum Soegarda Poerbakawatja di Purbalingga, melalui 

pengumpulan data-data fisik yaitu : 

- Data fisik, data berupa gambaran situasi museum dan 

dokumentasi berupa foto-foto luar dan dalam museum, serta foto-

foto koleksi museum. 

- Data non-fisik, data-data mengenai informasi koleksi museum dan 

data studi lapangan yang pernah dilakukan pada museum terkait 

serta data pendukung lain dari instansi terkait. 

 Selain itu, observasi juga dilakukan melalui studi kasus di 

museum sejenis yaitu Museum Sonobudoyo (Yogyakarta). Hasil data 

berupa data fisik dan data non-fisik yang kurang lebih sama dengan 

observasi Museum Soegarda Poerbakawatja. 

 Wawancara 

 Wawancara dilakukan kepada pihak yang terkait dengan Museum 

Soegarda, seperti karyawan Museum serta Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan bagian Budaya. Proses wawancara dilakukan dengan 

tatap muka melalui pertanyaan yang sudah dipersiapkan. Data yang 

diperoleh berupa data-data yang diperlukan berkaitan dengan projek. 

1.6.2. Metoda Pengumpulan Data Sekunder 

 Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber 

seperti buku, jurnal, atau artikel mengenai perencanaan dan perancangan 

bangunan museum serta peraturan-peraturan (UU Standar) yang 

berkaitan dengan museum. Selain itu data sekunder juga diperoleh dari 

referensi internet (Web Surfing) 
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1.6.3. Metoda Penyusunan dan Analisa 

Metoda penyusunan dan analisa data dilakukan secara deduktif dan 

induktif yaitu sebagai berikut : 

- Deduktif 

 Metode deduktif dilakukan dengan menyusun analisis dari 

kesimpulan umum yang didapat mengenai Museum Soegarda 

Poerbakawatja berdasarkan kajian teori dan studi  literatur serta 

peraturan perundang-undangan yang  berkaitan dengan standar 

museum. 

- Induktif 

 Metode induktif dilakukan dengan analisa setelah melakukan studi 

banding kasus projek sejenis. Studi komparasi membandingkan teori 

yang diperoleh dari studi literature dan melalui pengumpulan data 

primer dan sekunder. Selain itu dilakukan pengambilan kemungkinan-

kemungkinan unsur arsitektural yang dapat diterapkan untuk projek ini 

dan mempelajari kekurangan yang ada pada kasus projek sejenis 

untuk dikoreksi dan dijadikan pembelajaran untuk projek 

Pengembangan Museum Soegarda Poerbakawatja. 

1.6.4. Metoda Pemrograman 

 Pemrograman merupakan tahap awal sebelum perencanaan 

(planning). Metoda pemrograman dilakukan dengan mengumpulkan dan 

menganalisis hasil studi dan informasi lain yang diperlukan untuk 

perancangan (designing) seperti persyaratan dan standar kenyamanan 

pada bangunan museum dan menentukan kebutuhan besaran ruang dan 

memecahkan permasalahan yang ada. . 
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1.6.5. Metoda Perancangan 

 Metoda perancangan arsitektur adalah proses yang dilakukan 

secara bertahap dalam menghasilkan suatu bentuk atau desain 

arsitektural. Proses perancangan dan pemrograman secara trial and error 

merupakan kelanjutan dari proses konsep perancangan hingga 

pengembangan rancangan, detail-detail teknik, dan perspektif bangunan. 

Dalam mendesain juga bergantung pada order,proporsi, simetri, dan 

kecocokan sehingga desain dapat menyatu dengan lingkungannya dan 

saling menguntungkan. 

 Penekanan desain pada projek ini adalah mengenai penataan 

massa bangunan dari bangunan Museum Soegarda saat ini dan hasil 

pengembangan. Dalam mengolah massa dan menerapkan unsur 

arsitektural, pengembangan museum menyesuaikan terhadap lingkungan 

sekitar Museum Soegarda. 

1.7. Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab 1 berisi uraian mengenai latar belakang projek berkaitan dengan ketertarikan, 

kepentingan mendesak yang memunculkan judul projek. Pada bab ini juga 

menguraikan tujuan dan sasaran pembahasan, metoda pembahasan yang 

digunakan dan sistematika pembahasan dari penyusunan Landasan Teori dan 

Program Pengembangan Museum Soegarda Poerbakawatja di Purbalingga. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab 2 berisi tinjaun umum dan tinjauan khusus. Tinjauan umum yaitu menjelaskan 

mengenai gambaran umum projek yaitu museum dan sasaran yang akan dicapai 

melalui projek. Tinjauan khusus yaitu menjelaskan terminologi judul projek dan 
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teori mengenai museum seperti pelaku dan aktivitas, fasilitas, standar dan 

persyaratan yang telah ditetapkan untuk museum. Selain itu bab ini juga 

membahas mengenai kesimpulan, batasan dan anggapan untuk dasar 

perancangan projek ini. 

BAB III ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Bab 3 berisi analisa pendekatan arsitektur yaitu studi fasilitas dan studi aktifitas, 

analisa pendekatan sistem bangunan yaitu studi sistem struktur, sistem utilitas 

dan pemanfaatan teknologi, serta analisis konteks bangunan dan lingkungan yaitu 

analisa kondisi eksisting dari Museum Soegarda Poerbakawatja karena projek 

merupakan projek pengembangan. 

BAB IV PROGRAM ARSITEKTUR 

Bab 4  berisi konsep program, tujuan perancangan, faktor penentu perancangan 

dan faktor persyaratan perancangan. 

BAB V KAJIAN TEORI 

Bab 5 berisi uraian tema desain yang membahas kajian teori penekanan desain 

dan kajian teori permasalahan dominan. 

  


