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1 BAB 1  
PENDADULUAN 

1.1 Latar  Belakang   

  Negara Indonesia merupakan Negara yang memiliki kondisi geografis 

yang unik khususnya di kawasan Asia Tenggara. Negara Indonesia adalah 

Negara maritime yang memiliki area perairan lebih besar daripada area 

daratan. Salah satu ekosistem air yang dimiliki oleh Negara Indoensia adalah 

sungai. Sungai memiliki peranan penting yaitung sebagai konektor wilayah, 

ikon sebuah kota, sumber air bersih dan simbol dari kesehatan penduduknya. 

Fungsi sungai menurut  Kodoatie dan Sugianto (2002) terbagi menjadi 3 yaitu 

fungsi ekologis, sebagai tempat tinggal untuk beberapa makhluk hidup; fungsi 

ekonomi, memiliki potensi untuk nilai ekonomi seperti ruang produksi, wisata 

dan raw material yang dapat dikembangkan sebagai unggulan ekonomi 

setempat; Fungsi sosial, dapat menjadi penghubung antara masyarakat sebagai 

aspek psikologis yang dibutuhkan oleh orang yang tinggal di tepian air 

 Sungai merupakan sumber air tawar utama yang ada disuatu ruang kota. 

Menurut (Citra; 2016) sumber daya air adalah kekayaan alam yang dikuasi 

oleh Negara dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyatnya. Terdapat 

beberapa contoh manfaat sumber daya air bagi kehidupan manusia, yaitu 

sebagai sumber pengairan dalam pertanian, sebagai pemenuhan kebutuhan 

rumah tangga, sebagai sumber tenaga listrik, sebagai bahan baku, sebagai 

media kebersihan, dan memperlancar perekonomian rakyat. Mengingat begitu 

banyaknya fungsi dan manfaat sungai sehingga ada beberapa pembagian 

aktivitas dipinggir sungai menurut (GDRC, 2016) :  

• Aktivitas utama: mandi, cuci, dan kakus (MCK)  

• Aktivitas budaya: acara tahunan seperti festival perahu 

• Aktivitas sosial: jogging, berenang dan jalan santai 

• Aktivitas ekonomi: memancing.   
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 Melihat dari begitu banyaknya fungsi sungai dan aktivitas yang dapat 

timbul dipinggir sungai, dari sejarah yang ada, manusia zaman dulu melakukan 

kehidupannya yang berorientasi dengan air (water culture), yaitu perairan 

dimanfaatkan sebagai front-side (bagian depan). Water culture berperan dalam 

menjadikan pertumbuhan suatu kota khususnya di kepulauan Indonesia sebagian 

besar berada di tepi sungai atau laut yang sekarang dikenal dengan istilah 

waterfront (nugroho, 2000). Menurut (cattel et al 2008) semua ruang publik kota 

termasuk ruang terbuka tepi air (waterfront) merupakan ‘panggung’ kehidupan 

publik bagi suatu kota, karena merupakan tempat bertemunya warga kota 

sehingga terjadi interaksi sosial diantara mereka. Ruang publik atau yang dikenal 

dengan public realm merupakan bagian yang sangat penting dari suatu  kota, 

karena menjadi titik dimana semua warga kota saling bertemu, bertukan infromasi 

dan menyelenggarakan kegiatan komunal seperti pameran maupun festival kota 

(Gehl, 2003),  sehingga pada zaman dulu masyarakat suatu kota memilih untuk 

memanfaatkan potensi kawasan waterfront untuk mewujudkan suatu ruang publik 

yang hidup baik bagi ekosistem yang ad di sungai maupun masyarakat kota itu.  

 Seiring berkembangnya zaman yang pesat dan pola kehidupan masyarakat 

yang terus berkembang, terhadap waterfront semakin berubah kearah yang 

sebaliknya, pola hidup masyarakat yang sekarang lebih berorientasi kedapa 

daratan (land culture), menjadikan perairan sebagai (back side).  Orientasi 

terhadap kehidupan ini berdampak pada orientasi-orientasi bangunan yang ada 

pada kawasan waterfront seperti rumah, pertokoan, kantor membelakangi sungai 

demi mendapatkan kemudahan akses dari jalan. Hal ini berakibat sungai tidak 

dianggap penting lagi bagi suatu kota itu dan manusia menjadikan potensi alam 

yang ada disungai yang seharusnya indah menjadi ruang terbengkalai dan 

dumping area (area pembuangan). Air yang ada disungai yang seharusnya 

memiliki manfaatan untuk menghidupi masyarakat kota tersebut tidak dapat 

berfungsi secara maksimal, sehingga semakin banyak faktor-faktor  yang 

menyababkan air sungai dan area waterfront sungai menjadi terbengkalai seperti:  
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• Erosi tanah yang terbawa dari pegunungan akibat dari penebangan hutan 

liar dan tanah longsor. 

• Pembuangan sampah sembarangan  

• Saluran air yang kotor  

• Pembuangan limbah  

 Faktor-fakor diatas tersebut terjadi karena ulah dari penghuni kota itu 

sendiri yang kurang memiliki kesadaran mengenai pentingnya air sungai dan 

kawasan waterfront sungai suatu kota   

 

 

Gambar  1.1 Orientasi bangunan pada water culture (atas) dan land culture (bawah) 

Sumber : hasil olahan pribadi 

 

 Pada Sungai Cisadane Tangerang terjadi juga penurunan nilai-nilai area 

sungai dan area sekitarnya yang seharusnya memiliki manfaat bagi kota tersebut. 

Pada Zaman dulu sekitar abad ke 16, Sungai Cisadane memiliki manfaat utama 

sebagai sarana transportasi bahan baku bagi kota Tangerang namun seiring 

berkembangnya zaman sungai tersebut semakin tercemar dan mengakibatkan 

dampak buruk bagi masyarakat sekitar Sungai Cisadane. Menurut Wiranto (2019) 

terjadi banjir akibat meluapnya Sungai Cisadane karena dampak dari banyaknya 

sampak pada daerah aliran sungai tersebut, sehingga sungai yang harusnya 

menjadi ikon kota tersebut malah menjadi dampak negative bagi kota itu.  
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 Terdapat berbagai struktur pengembangan waterfront menurut pusat 

penelitian dan pengembangan pemukiman (1995-2000) yaitu, kawasan komersil; 

kawasan budaya, pendidikan dan lingkungan hidup; kawasan peninggalan 

bersejarah; kawasan wisata/rekreasi; kawasan permukiman; kawasan pelabuhan 

dan transportasi; kawasan pertahanan dan keamanan. Terdapat pula berbagai 

tipologi waterfront berdasarkan aktivitas menurut (Breen;1994) yaitu, cultural 

waterfront, environmental waterfront, historical waterfront, mixed-use waterfront, 

recreational waterfront, residential waterfront dan working waterfront.  

 Potensi alam dan air sungai yang indah merupakan daya tarik dari kawasan 

waterfront tepi sungai, dengan berbagai struktur dan tipologi pengembangan 

waterfront yang telah ada, waterfront yang ingin dikembangkan pada kawasan 

waterfront Cisadane adalah sebagai pengembangan edukasi dan rekreasi, salah 

satunya hal tersebut dapat diwujudkan dengan museum. Museum yang kita kenal 

sekarang bukan lagi sekedar tempat penyimpanan barang namun museum 

merupakan suatu tempat atau ruang yang  ingin membuat pengunjung merasakan 

suatu suasana dan pengalaman yang berbeda. Museum memiliki manfaat begi 

kehidupan masyarakat dan ruang kota menurut (Suratmin;2010) manfaat museum 

dikatagorikan menjadi 4, yaitu manfaat edukatif, inovatif, rekreatif dan imajinatif, 

sehingga museum dapat menjadi objek arsitektural yang rekreatif dimana 

masyarakat memiliki lokasi untuk bertemu bersantai dan bertukar ide.  

 Pada area waterfront Sungai Cisadane khususnya area dekat dengan 

Taman Kota Pintu air merupakan area yang dipadati oleh kendaraan baik 

kendaraaan umum maupun kendaraan pribadi karena area tersebut merupakan 

area yang terdiri dari berbagai kawasan seperti kawasan perumahan, kawasan 

industri, kawasan pemerintahan, dll. Area tersebut juga dilengkapi berbagai 

fasilitas seperti rumah sakit, sekolah, taman, kantor, pertokoan namun tidak 

terdapat fasilitas rekreasi yang menunjang edukasi pada area cisadane ini seperti 

museum. edukasi yang dimaksudkan pada area ini adalah bagaimana mengedukasi 

masyarakat mengenai mengangkat nilai-nilai sejarah kawasan tersebut sekaligus 

mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola hidup yang water culture 
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terutama berkaitan dengan Sungai Cisadane karena area cisadane ini adalah area 

yang padat penduduk namun pola kehidupannya hampir semua lebih mengarah ke 

land culture dibandingkan dengan water culture.  

  Salah satu contoh riverfront yang mengalami perubahan adalah Detroit 

riverfront. Pada mulanya waterfront ini hanya menjadi tempat yang mati dan 

terbengkalai mulai tahun 2003 area ini menjadi area yang lebih hidup dengan 

pengembangan kawasan melalui rekreasi dan komersil, hal yang dilakukan 

dengan penambahan fasilitas berupa comersil carousel, sand volley court, café, 

bike shop dan rental station. Secara tidak langsung riverfront ini mengubah pola 

hidup masyarakat yang semula land culture menjadi water culture. Kawasan 

waterfront tepi sungai yang ad pada Detroit yang semulanya terbengkalai menjadi 

area yang hidup dan berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat 

kota tersebut baik dari segi ekonomi, kesehatan dan sosial.  

 Waterfront yang ada dalam suatu kota khususnya waterfront tepi sungai 

merupakan ruang publik yang memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan kota tersebut namun masyarakat kurang menyadari pentingnya air 

sungai dan kawasan waterfront tepi sungai tersebut, sehingga untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat tersebut perlu adanya pengembangan museum di waterfront 

tepi Sungai Cisadane sebagai ruang publik edukasi dan rekreasi, diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat tersebut dengan penambahan 

aktivitas edukasi dan rekreasi sekaligus memeberikan identitas dan karakter pada 

kawasan cisadane tersebut.  

1.2 Rumusan masalah  

1. Apa elemen yang mempengaruhi pengembangan museum di waterfront 

tepi sungai cisadane sebagai ruang publik edukasi dan rekreasi? 

2. Apa variabel yang mempengaruhi pengembangan museum di waterfront 

tepi sungai cisadane sebagai ruang publik edukasi dan rekreasi? 

3. Bagaimana perancangan pengembangan museum di waterfront tepi sungai 

cisadane sebagai ruang publik edukasi dan rekreasi?  
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1.3 Tujuan Penelitian  

 Melalui penelitian museum sebagai ruang publik edukasi dan rekreasi di 

waterfront tepi Sungai Cisadane, maka tujuan penelitian sebagai berikut.  

1. Mengetahui elemen apa yang membentuk museum sebagai ruang publik 

edukasi dan rekreasi di waterfront tepi Sungai Cisadane 

2. Mengetahui variabel apa yang membentuk museum sebagai ruang publik 

edukasi dan rekreasi di waterfront tepi Sungai Cisadane 

3. Merancang museum sebagai ruang publik edukasi dan rekreasi di 

waterfront tepi Sungai Cisadane 

1.4 Manfaat Penelitian  

 Melalui penelitian Pengembangan Ruang Publik Waterfront Sungai 

menjadi Kawasan Edukasi Sosial dan Masyarakat, maka tujuan penelitian 

sebagai berikut. 

1. Menambah wawasan mengenai elemen-elemen yang  membentuk museum 

di waterfront tepi Sungai Cisadane sebagai ruang publik edukasi dan 

rekreasi  

2. Menambah wawasan mengenai variabel yang membentuk pengembanagan  

museum di waterfront tepi Sungai Cisadane sebagai ruang publik edukasi 

dan rekreasi. 

3. Menambah wawasan mengenai perancangan pengembangan museum di 

waterfront tepi Sungai Cisadane sebagai ruang publik edukasi dan rekreasi 

yang baik dan benar.  

1.5 Sistematika Penulisan  

 Bab 1 membahas mengenai latar belakang pemilihan topik mengenai 

Perancangan Museum di waterfront tepi Sungai Cisadane sebagai ruang publik 

edukasi dan rekreasi. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat dari penelitian ini .  

 Bab 2 membahas mengenai studi teori yang berkaitan dengan kata kunci 

yaitu ruang publik edukasi dan rekreasi, waterfront dan museum, selain itu akan 
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dibahas juga mengenai studi preseden dengan kasus yang serupa dengan 

penelitian ini sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang ada pada bab 1.  

 Bab 3 membahas mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang 

dugunakan adalah pengamatan pada tapak. Tapak yang digunakan pana penelitian 

ini adalah di tepi Sungai Cisadane, tepatnya di Jalan Pintu Air Sukarasa 

Tangerang Indonesia. Pengamatan pada Tapak berdasarkan  elemen yang telah 

dijabarkan pada bab 2 sehingga pada akhir bab 3 akan menghasilkan konsep-

konsep perancangan yang didapat dari analisa tapak berdasarkan elemen. 

 Bab 4 membahas mengenai pengembangan setiap konsep desain yang 

didapat dari bab 3 sehingga dapat menghasilkan perancangan museum di 

waterfront tepi Sungai Cisadane sebagai ruang publik edukasi dan rekreasi.   

  Bab 5 membahas mengenai kesimpulan akhir penelitian yang merupakan 

rangkuman dari penelitian secara keseluruhan serta membahas mengenai saran 

mengenai penelitian ini agar dapat bermanfaat bagi semua orang serta saran 

mengenai kekurangan dari penelitan ini agar dapat diteliti lebih lanjut.  
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Gambar  1.2 Diagram Pemikiran 

Sumber: Hasil olahan pribadi  


