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Tuban dengan usianya yang lebih dari tujuh ratus tahun menjadikannya 
sebagai salah satu Kabupaten yang tertua di Indonesia. Dengan usia yang cukup 
tua ini membuat Kabupaten Tuban kaya akan peninggalan bersejarah. Banyak 
benda-benda peninggalan sejak jaman prasejarah, kejayaan Majapahit sampai 
dengan jaman pergerakan perjuangan melawan penjajah. Benda-benda 
peninggalan tersebut selain ditampung di Museum Kambang Putih Tuban, 
sebagian masih tersebar di berbagai lokasi di wilayah Kabupaten Tuban. 

Sejalan dengan berkembangnya Kabupaten Tuban, aspirasi masyarakat 
terhadap peninggalan sejarah dan budaya cenderung kurang baik, bahkan pada 
kondisi kritis. Mereka kurang merespon akan keberadaan situs cagar budaya dan 
benda-benda peninggalan bersejarah yang tersimpan dalam Museum Kambang 
Putih Tuban tersebut. Kepedulian masyarakat terhadap peninggalan-peninggalan 
bersejarah tersebut pada titik minim sekali, sudah hampir tidak peduli lagi. 
Banyak faktor yang menjadi masalah di Museum Kambang Putih Tuban yaitu 
besarnya jumlah koleksi, terbatasnya volume ruang pameran serta fasilitas ruang 
penunjang, bangunan museum yang terletak pada lahan sempit serta luasan 
bangunan yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bangunan '' 

Melihat hal ini perlu adanya suatu perancangan/perubahaan untuk 
mengembalikan lagi museum pada fungsi yang sebenarnya, yaitu sebagai wadah 
atau sarana untuk melestarikan, menjaga, menampung dan mengkomunikasikan 
situs cagar budaya dan benda-benda bersejarah sehingga mampu 
mempresentasikan sejarah dan budaya kabupaten Tuban beserta 
perkembangannya yang akan mampu memacu masyarakat untuk lebih mencintai 
kabupatennya dengan segala kekayaan yang akan mengangkat potensi dan 
kepribadian yang sejalan dengan apa yang terkandung dalam al-Qur’an, hadist 
maupun wawasan keislaman. Sebagaimana tercantum dalam al-Qur’an surat 
Yusuf ayat 111 bahwasanya sejarah bisa menjadi pelajaran bagi umat kini maupun  
yang akan datang supaya bisa mengambil sebuah hikmah dan pelajaran dari 
sejarah di zaman dahulu. Hal ini dalam upaya melestarikan dan merawat 
peninggalan artefak sejarah Tuban yang banyak tersebar di kawasan sekitar 
Tuban.

Dengan penerapan tema Movement in History pada rancangan bangunan
Museum Kambang Putih Tuban nantinya dapat menunjukkan sebuah kreasi
arsitektur yang bertradisi lokal setempat dengan sebuah penerapan dan perpaduan 
unsur-unsur sejarah dan tradisi Tuban dari masa dahulu sampai sekarang yang 
diorientasikan dengan tujuan estetika pada desain bangunan tanpa menghilangkan 
sejarah Tuban masa lampau. Dan nantinya diharapkan bisa menjadi penguat ciri 
khas Kota.


