
TUGAS DAN FUNGSI MUSEUM JAWA TENGAH RANGGAWARSITA 

SEBAGAI LEMBAGA PELESTARIAN BENDA SEJARAH DAN BUDAYA 

BANGSA TAHUN 1983-2006 

SKRIPSI 

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial 

Oleh:  

DENI 

3111414029 

 

JURUSAN SEJARAH 

FAKULTAS ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2019 



ii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

Skripsi ini telah di setujui Pembimbing untuk di ajukan disidang panitia 

Ujian Skripsi Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 

pada: 

Hari  : Jum’at  

Tanggal : 08 Februari 2019 

Dosen Pembimbing 

Dr. Ufi Saraswati, M.Hum.

NIP. 196608061990022 2 001 

Mengetahui, 

Ketua Jurusan Sejarah 

Dr. Hamdan Tri Atmaja, M. Pd. 

NIP. 19640505 198901 0 001 



iii 

PENGESAHAN KELULUSAN 

Skripsi ini dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan 

Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri semarang pada: 

Hari : Jum’at  

Tanggal : 22 Februari 2019 

Penguji I 

Drs. Ba’in, M. Hum.

NIP. 19630706 199002 1 001 

 

Penguji III 

Dr. Ufi Saraswati, M. Hum.

NIP. 19660806 199002 2001 

 



iv 

PERNYATAAN 

Saya menyatakan bahwa isi skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah 

diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan 

sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang diterbitkan oleh orang lain 

kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar 

pustaka. 

Semarang, 08 Februari 2019 

 

DENI 

NIM 3111414029 
 



v 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

 “Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap”. (QS Al Insyirah : 8) 

 Ku olah kata, kubaca makna, kuikat dalam alinea, kubingkai dalam bab 

sejumlah lima, jadilah mahakarya, Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, 

saya revisi dan saya menang, gelar sarjana kuterima, orangtua, calon istri dan 

calon mertua pun bahagia. (DENI) 

PERSEMBAHAN  

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah 

skripsi yang telah selesai ditulis dan 

dipertanggungjawabkan di depan Panitia Ujian 

Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Semarang ini saya persembahkan kepada: 

1. Kedua Orangtuaku, terima kasih atas doa dan 

kasih sayangmu yang selalu diberikan untukku 

dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. 

2. Teman-teman Rombel Ilmu Sejarah Angkatan 

2014 terimakasih atas semua dukungan dan 

bantuannya. 

3. Aris Sandi, Terimaksih selalu ada di saat 

senang maupun susah . 

4. Almamaterku Universitas Negeri Semarang. 



vi 

PRAKATA 

Syukur alhamdulilah peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat, taufik, dan hidayah – Nya karena peneliti dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Tugas dan Fungsi Museum Jawa Tengah Ranggawarsita 

sebagai Lembaga Pelestarian Benda Sejarah dan Budaya Bangsa Tahun 1983-

2006” 

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas bimbingan dan bantuan dari 

berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu per satu. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis 

menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang, yang 

telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas 

Negeri Semarang. 

2. Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah 

memberikan ijin penelitian kepada penulis. 

3. Drs. Hamdan Tri Atmaja, M.Pd., Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial 

yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis. 

4. Dr. Ufi Saraswati, M.Hum. Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan 

masukan saran dan motivasi kepada penulis. 

5. Seluruh bapak/ ibu dosen Jurusan Sejarah yang telah banyak mentransferkan 

ilmu pengetahuan kepada penulis. 



vii 

6. Seluruh staff dan karyawan Jurusan Sejarah yang telah turut membantu penulis 

dalam menempuh studi. 

7. Stiven Timisela, SH, M. Hum Kepala Museum Jawa Tengah Ranggawarsita 

yang telah memberikan ijin serta pelayanan penelitian selama ini. 

8. Seluruh staff Museum Jawa Tengah Ronggowarsito yang telah membantu dan 

membimbing dalam pelaksanaan penelitian 

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan 

bantuan dan dukungan baik moril maupun materiil, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

Semoga semua budi baik yang telah diberikan mendapatkan balasan pahala 

dari Allah SWT. Demikian besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat 

bagi pembaca pada umumnya. 

Semarang, 08 Februari 2019 

DENI 

NIM. 3111414029 

 



viii 

SARI 

Deni. 2019. Tugas dan Fungsi Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Sebagai 

Lembaga Pelestarian Benda Sejarah Dan Budaya Bangsa Tahun 1983-2006.

Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Dr. Ufi. 

Saraswati, M.Hum. 

Kata Kunci:  Tugas, Fungsi, Museum Jawa Tengah Ranggawarsita 

Secara umum museum merupakan lembaga, tempat penyimpanan, 

perawatan, pengamanan dan pemanfaatan benda-benda bukti materiil hasil budaya 

manusia serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan 

pelestarian kekayaan budaya bangsa.  Museum Jawa Tengah Ranggawarsita 

merupakan tempat pelestarian benda-benda bersejarah,  untuk mewujudkan 

museum sebagai lembaga yang bermanfaat bagi sarana studi, membantu proses 

pembelajaran, dan tempat rekreasi kebudayaan, maka kegiatan yang mengarah pada 

tujuan terbentuknya manusia yang berwawasan budaya yang tinggi adalah kegiatan 

yang bersifat edukatif kultural. Selain itu, sebagai lembaga pelestarian budaya 

museum juga harus mampu menciptakan kegiatan pelestarian dan pengamanan. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Koleksi 

Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Tahun 1983-2006 (2) Bagaimana Tugas dan 

Fungsi Museum Jawa Tengah Ranggawarita Sebagai Lembaga Pelestarian benda 

Sejarah dan Budaya Bangsa Tahun 1983-2006. Tujuan dari penelitian ini antara lain 

Untuk mengetahui (1) Bagaimana Koleksi Museum Jawa Tengah Ranggawarsita

Tahun 1983-2006 (2) Bagaimana Tugas dan Fungsi Museum Jawa Tengah 

Ranggawarsita Sebagai Lembaga Pelestarian Benda Sejarah dan budaya bangsa 

Tahun 1983-2006. 

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode peneitian sejarah yaitu 

heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Teknik pengumpulan data 

peneliti menggunakan data yang berupa data tertulis dan dokumen berupa foto, 

arsip, dan sumber lisan dari hasil wawancara.   

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa museum Jawa Tengah 

Ranggawarsita merupakan museum umum yang memiliki berbagai macam jenis 

koleksi yang memuat keanekaragamaan kebudayaan dan ciri khas setiap daerah. 

yang bertugas melakukan pengadaan atau mengumpulkan benda-benda Koleksi, 

untuk di rawat dan diteliti serta mengkomunikasikannya melalui pameran hasil 

budaya manusia dan lingkungannya untuk kepentingan studi, pendidikan, dan 

rekreasi. Serta bertugas  menyelenggarakan kegiatan - kegiatan budaya, baik dalam 

bentuk pelestarian maupun dalam bentuk pengembangan budaya, seperti ceramah, 

workshop, seminar, lomba, sayembara, festival, dan sebagainya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Museum merupakan salah satu sarana yang diperlukan bagi pembinaan 

dan pelestarian budaya bangsa Indonesia. Dalam museum benda-benda 

warisan dari budaya yang ada di Indonesia dikelola dan dipelihara dengan baik, 

sehingga dapat dilihat oleh para penerus bangsa. Museum menurut artinya, 

adalah suatu bangunan yang berfungsi untuk menyimpan benda-benda 

peninggalan masa lampau dan juga digunakan sebagai tempat untuk 

memamerkan benda-benda yang patut mendapat perhatian umum. Misalnya, 

peninggalan sejarah, seni maupun ilmu pengetahuan dan teknologi, atau 

peninggalan tokoh-tokoh lainnya. Tempat untuk memamerkan benda-benda 

tersebut bersifat permanen, dan pada sebagian tempat memiliki fungsi sebagai 

cagar budaya.  

Pengertian museum yang gamblang senantiasa diambil dari definisi 

tentang museum, seperti yang tercantum dalam Statutes International Council 

of Museums (ICOM), bahwa museum adalah sebuah lembaga yang bersifat 

tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat dan perkembangannya, 

terbuka untuk umum, yang mengumpulkan, merawat, mengkomunikasikan dan 

memamerkan, untuk tujuan studi, pendidikan dan kesenangan, bukti-bukti 

material manusia dan lingkungannya. (Sutaarga, 1991:3). 
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Museum merupakan pusat informasi yang memiliki nilai sejarah yang 

berguna bagi masyarakat luas. Informasi yang dibutuhkan publik disampaikan 

melalui informasi yang ada pada koleksi. Museum dibangun dengan maksud 

untuk menjaga dan merawat benda-benda yang memiliki nilai sejarah sehingga 

dapat dijadikan sebagai pusat informasi (Widyahartono, 1984: 4)  

Kata museum berasal dari bahasa Yunani Kuno, Museion,  yang artinya 

“Kuil untuk melakukan pemujaan tehadap 9 dewi Muse”. Dalam mitologi

Klasik, Muse adalah Dewa-dewa literature (trutama puisi), musik, tarian, dan 

semua yang berkaitan dngan keindahan, pengetahuan dan ilmu pngetahuan; 

mereka semua benyanyi dan menari di bawah pengawasan Apollo yang 

fungsinya mempunyai nama kepanjangan Musagates (Pimpinan para Muse) 

kesembilan dewi tersebut (Calliope, Clio, Erato, Euterpe, Thalia, Melpomene, 

Polyhimnia,  Terpsichore,  dan Urama) merupakan putri-putri dari dewa zeus 

dan Mnemosyne-dewa tertinggi alam pantheon Yunani Kuno. Mereka dipuja 

dalam suatau acara ritual untuk melengkapi pengabdian masyarakat pada Zeus 

(Encylopedia Americana, 1970). Menurut Boyer (1996), pada dunia 

Kepurbakalaan, museum mempunyai dua pengertian: (1) tempat para muses; 

serta (2) tempat ilmu pengetahuan dan menuntut ilmu-seperti pada museum 

Alexandria yang didirikan abad ke-3 SM. (Saraswati, 2012: 12). 

Menurut ICCOM (International Cauncil of Museum), museum adalah 

suatu badan kerjasama profesional dibidang permuseuman yang didirikan oleh 

kalangan profesi permuseuman diseluruh dunia. (Depdikbud Museum Jawa 

Tengah Ranggawarsita 2005:1). 
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Pemeo yang berbunyi “dimuseumkan” yang diartikan tidak berguna

lagi namun sayang untuk dibuang, sebenarnya keliru, karena: Pertama, benda 

yang disimpan di museum sebenarnya adalah benda pilihan, karena dipilih 

untuk menjadi wakil masa lampau. Benda yang menjadi wakil tersebut berupa 

benda yang mempunyai sifat khusus sebagai atributnya; Kedua, benda yang 

telah dipilih tentu tidak akan dibiarkan rusak dan dijaga kelestariannya. 

Semuanya itu mengisyaratkan betapa pentingnya benda yang terpilih untuk 

menghuni museum. Benda-benda yang dijadikan koleksi museum tentulah 

suatu benda yang oleh penanggung jawab atau pemilik museum dianggap 

penting bahkan mungkin menimbulkan kebanggaan pada yang bersangkutan. 

(Sumadio, 1997:15).  

Museum di Indonesia mulai berkembang pada abad XVIII bersamaan 

dengan masuknya penguasaan Inggris di Indonesia khususnya pulau Jawa. 

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dari tahun 1945-1950an tidak 

terjadi perubahan yang berarti bidang permuseumanan. Namun pada tahun 

berikutnya terutama setelah pelaksanaan pelita, perkembangan museum luar 

biasa karena pemerintah Indonesia menaruh perhatian besar terhadap lembaga 

permuseuman. (Kusumo, 1990:21-22). 

Museum di Indonesia dirintis oleh G.E Rumphius pada tahun 1648. 

Pada waktu itu ia menjadi pegawai kompeni di Ambon, untuk melengkapi isi 

museum yang didirikannya beliau mengangkut banyak buku dari 

Netherlandspada tahun 1663. Konon beliau menguasai beberapa bahasa asing 
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dan diduga sebagai perintis pembuatan kamus bahasa melayu (Pratameng 

Kusumo, 1990:15). 

Dalam sejarah museum dapat dilihat terjadinya perubahan-perubahan 

yang bersifat perluasan fungsi museum. Pada mulanya museum hanya 

berfungsi sebagai gudang barang, tempat dimana disimpan warisan budaya 

yang bernilai luhur dan dirasakan patut disimpan. Kemudian fungsinya meluas 

ke fungsi pemeliharaan, penyajian atau pameran, dan akhirnya fungsi ini 

diperluas lagi 4 sampai ke fungsi pendidikan secara umum dan untuk 

kepentingan umum sampai ke fungsi pendidikan secara umum dan untuk 

kepentingan umum atau masyarakat luas. Ada juga yang timbul dari kamar 

khasanah para raja, para bangsawan dan hartawan atau dari kamar-kamar ajaib 

seperti museum yang didirikan di Ambon oleh Rumphius 1662 (Sutaarga, 

1962:19). 

Adapun peraturan Pemerintah No 19 tahun 1995 tentang pemeliharaan 

dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum mendefinisikan museum 

sebagai lembaga, tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan dan 

pemanfaatan benda-benda buki mateial hasil budaya manusia serta alam dan 

lingkunganya guna menunjang Upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan 

budaya bangsa (Saraswati, 2012: 13) 

Menurut kedudukannya museum dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: 

Museum Nasional, Museum Propinsi dan Museum Lokal. Museum Nasional 

adalah museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan benda-benda yang 

berasal, mewakili dan berkaitan dengan bukti material manusia dan atau 
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lingkungannnya dari seluruh wilayah Indonesia yang bernilai nasional. 

Museum Provinsi adalah museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan benda 

yang berasal, mewakili, yang berkaitan dengan bukti material manusia dan atau 

lingkungannya dari wilayah provinsi dimana museum tersebut berada. 

Museum Lokal adalah museum yang koleksinya terdiri atas kumpulan benda 

yang berasal, mewakili, yang berkaitan dengan bukti material manusia dan atau 

lingkungannya dari wilayah kabupaten atau kota dimana museum tersebut 

berada (Depdiknas, 2000:26). 

Keberadaan museum di Indonesia dilindungi hukum, berupa Perundang 

-undangan, Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Mentri (Kep. Men), maupun 

Peraturan Daerah (Perda). Hukum yang melindungi tersebut adalah PP Nomor 

10/1993 tentang benda cagar budaya, dipandang perlu mengatur lebih lanjut 

mengenai penguasaan, pemilikan, pendaftaran, pengalihan, penemuan, 

pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pembinaan, dan 

pengawasan serta hal-hal lain yang berkenaan dengan upaya pelestarian benda 

cagar budaya dengan Peraturan Pemerintah dan PP 19/1993, tentang perubahan 

Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1985 tentang gaji pokok pimpinan 

lembaga tertinggi/tinggi negara dan anggota lembaga tinggi negara serta uang 

kehormatan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 1992, dipandang tidak sesuai 

lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diperbaiki. Pelaksanaan 

Undang-undang nomor 5/1992, tentang Undang - undang benda cagar budaya 

(BCB) bahwa benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang 
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penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan 

dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan 

kesadaran jatidiri bangsa dan kepentingan nasional. 

Khususnya museum di Jawa Tengah dilindungi oleh Perda Nomor 

01/2002 merupakan Peraturan Daerah tentang pembentukan unit pelaksana 

teknis daerah (UPTD) di lingkungan dinas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 

UU Nomor. 05/ 1992, tanggal 21 Maret 1992 tentang benda cagar budaya 

(BCB) bahwa benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang 

penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan 

dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan 

kesadaran jatidiri bangsa dan kepentingan nasional, dan tambahan lembaran 

negara 3470, PP 10/1993, tanggal 19 Febuari 1993, tentang pelaksanaan UU 

Nomor 19/1993 tentang perawataan BCB di museum. Selain itu Perda nomor 

01/2002 merupakan Peraturan Daerah tentang pembentukan unit Pelaksana 

Teknis Daerah (UPTD) di lingkungan Dinas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

(Joharnoto, 2003:3). 

Museum Jawa Tengah Ranggawarsita merupakan museum yang 

perintisannya dimulai sejak tahun 1975. Pembangunan Museum Jawa Tengah 

Ranggawarsita  dilakukan secara bertahap, dimulai dari pengadaan tanah dan 

pengumpukan koleksi sampai dengan pembangunan fisik yang dilakukan oleh 

Proyek Rehabilitasi dan Permuseuman Jawa Tenggah, Kabid Pernuseumanan 

dan Kepurbakalaan, Perwakilkan Departemen P dan K Provinsi Jawa Tengah. 

Tanggal 02 April 1983, bangunan Museum mulai difungsikan dan ditunjang 
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dengan kekayaan koleksi maka dibukalah museum dengan nama Museum 

Persiapan. 

Partisipasi masyarakat dalam penambahan koleksi semakin meningkat, 

hal ini membuat dibukanya ruangan baru yang disebut ruang koleksi hibah. 

Adapula jenis - jenis koleksi yang dimiliki oleh Museum Jawa Tengah 

Ranggawarsita meliputi koleksi geologi, biologi, etnografi, arkeologi, 

historioka, kramikologi, filologi, numismatik dan hireadika, seni rupa dan 

teknologi. 

Bangunan Museum Jawa Tengah Ranggawarsita merupakan hasil dari 

sayembara yang dimenangkan oleh tim dari mahasiswa UNDIP yang dipimpin 

oleh Totok Rusmanto. Semakin meningkatnya kekayaan koleksi yang dimiliki 

maka semakin bertambah pula gedung-gedung yang dibangun untuk 

menampung kekayaan koleksi. Berdasarkan sudut pandang tata kota, Museum 

Jawa Tengah Ranggawarsita memiliki letak yang strategis karena terletak 

dijalur simpang yang menghubungkan ke berbagai tujuan. 

Menjelang peresmian museum Persiapan menjadi Museum Negeri 

Provinsi, surat Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jateng bernomor 

1007/103/J/88 tanggal 21 Juni 1988 mengusulkan tiga nama kepada Gubenur 

Jawa Tengah, yaitu (1) Museum Negeri Ranggawarsita, (2) Museum Negeri 

Raden Saleh, (3) Museum Negeri Provinsi Jawa Tengah. Melalui surat balasan 

dari Gubenur Jawa Tengah yang bernomor 431/17938 tangal 8 Juli 1988 

menyetujui nama Ranggawarsita. Tanggal 4 April 1990 dengan surat bernomor 

0223/O/1990, Mendikbud menetapkan Museum Jawa Tengah dengan nama 
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Museum Negeri Jawa Tenggah Ranggawarsita. Memasuki era otonomi daerah, 

melalui Perda nomor: 01/2002, tanggal 02 April 2002 ditetapkan nama baru 

yaitu Museum Jawa Tengah Ranggawarsita. Menurut Per. Gub. Nomor 

48/2008, 20 Juni 2008, menetapkan nomenklatur: Museum Jawa Tengah 

Ranggawarsita (Depdikbud, 2005: 6-8). 

Museum dapat diartikan sebagai sebuah lembaga yang bersifat tetap, 

tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat dan pengembangannya, 

terbuka untuk umum, yang memperoleh , merawat, merawat, menghubungkan 

dan memamerkan, untuk tujuan studi, pendidikan dan kesenangan, barang-

barang pembuktian manusia dan lingkungannya. (Saraswati, 2012: 13) 

Untuk mewujudkan museum sebagai lembaga yang bermanfaat bagi 

sarana studi, membantu proses pembelajaran, dan tempat rekreasi kebudayaan, 

maka kegiatan yang mengarah pada tujuan terbentuknya manusia yang 

berwawasan budaya yang tinggi adalah kegiatan yang bersifat edukatif 

kultural. Selain itu, sebagai lembaga pelestarian budaya museum juga harus 

mampu menciptakan kegiatan pelestarian dan pengamanan 

Keberadaan Jawa Tengah Ranggawarsita  sangat penting sebagai pusat 

informasi, pusat pengetahuan, dan pusat penelitian tentang kebudayaan daerah 

Jawa Tengah, dan dapat dirasakan manfaatnya. Sebagai pusat konservasi 

budaya, Museum Jawa Tengah Ranggawarsita memiliki peran yang sangat 

strategis dalam memelihara dan memperkenalkan kebudayaan, khususnya 

budaya materi, kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami dinamika 

dan keanekaragaman budaya yang ada.  Berdasarkan uraian diatas, maka 
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penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul “Tugas dan Fungsi 

Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Sebagai Lembaga Pelestarian Benda  

Sejarah dan Budaya Tahun 1983-2006”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Koleksi  Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Tahun 1983-

2006? 

2. Bagaimana Tugas dan Fungsi Museum Jawa Tengah Ranggawarsita 

Sebagai Lembaga Pelestarian Benda Sejarah dan Budaya Bangsa Tahun 

1983-2006? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini  

1. Untuk mengetahui Bagaimana Koleksi Museum Jawa Tengah 

Ranggawarsita Tahun 1983-2006. 

2. Untuk mengetahui Bagaimana Tugas dan Fungsi Musum Jawa Tengah 

Ranggawarsita Sebagai Lembaga Pelestarian Benda Sejarah dan Budaya 

Bangsa Tahun 1983-2006.  

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak 

yang terkait dalam hal ini dapat bermanfaat secara praktis maupun teoris, 

adapun manfaatnya sebagai berikut: 
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1. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peneliti  

Manfaat bagi peneliti adalah meningkatkan kemampuan peneliti 

dalam mengaplikasikan ilmu yang telah didapat serta menambah 

pengetahuan mengenai Tugas dan Fungsi Museum Jawa Tengah 

Ranggawarsita  sebagai Lembaga Pelestarian Benda Sejarah dan Budaya 

Bangsa. 

b. Bagi Pembaca  

Manfaat bagi pembaca atau peneliti lain yang ingin mengkaji 

topik yang sama, penelitian ini dapat menjadi referensi yang baik dan 

membantu penelitian-penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu sosial pada umumnya dan ilmu sejarah pada khususnya, 

sehingga dapat  dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi terhadap 

penelitian lebih lanjut. 

E. Ruang Lingkup Penelitian  

Dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan ruang lingkup spasial 

dan temporal. Hal tersebut perlu dilakukan agar tidak terjadi perluasan dalam 

pembahasan masalah. Ruang lingkup spasial merupakan batasan tempat 

terjadinya suatu peristiwa sejarah. Ruang lingkup spasial dalam penulisan 

skripsi ini adalah Museum Jawa Tengah Ranggawarsita di Semarang. Museum 
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Jawa Tengah Ranggawarsita merupakan Museum Provinsi dan museum 

percontohan di Indonesia baik dari segi koleksi maupun luas bangunannya. 

Ruang lingkup temporal adalah batasan waktu yang dijadikan sebagai 

acuan dalam penulisan skripsi dalam ruang lingkup waktu peneliti mengambil 

angka tahun 1983 sebagai awal penelitian dikarenakan pada tahun 1983 

Museum difungsikan keberadaannya sebagai Lembaga Pelestarian 

Kebudayaan dengan nama “ Museum Persiapan Jawa Tengah’’ oleh Gubernur 

Jawa Tengah Soepardjo Rustam.   Sedangkan peneliti memberi batasan akhir 

pada tahun 2006, karena adanya perubahan peraturan daerah Provinsi Jawa 

Tengah No. 5 tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, 

Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan yang mengelola Museum Jawa Tengah 

Ranggawarsita. 

F. Tinjauan Pustaka  

Penelitian mengenai Museum Jawa Tengah Ranggawarsita ini telah 

banyak di teliti baik yang di publikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. 

Tulisan-tulisan dari penelitian sebelumnya banyak membahas tentang potensi 

Museum Ranggawarsita sebagai Objek Wisata, Peran koleksi museum, tata 

pameran, Company profil Museum Jawa Tengah Ranggawarsita berbasis 

website. Tetapi belum ada yang membahas mengenai Tugas dan Fungsi 

Museum 

Dalam penelitian ini, penulis mencoba meninjau beberapa karya dan 

penelitian sebelumnya sebagai pembanding, buku pertama buku karangan 
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Pratameng Kusumo yang berjudul menimba Ilmu dari Museum (1990) yang 

diterbitkan Balai Pustaka Jakarta, menjelaskan  mengenai permuseuman yang 

ada di Indonesia, mulai dari sejarah museum, perkembangan permuseuman 

yang ada di Indonesia, pemanfaatan museum yang ada di Jakarta. Dalam buku 

ini juga dijelaskan mengenai berbagai peninggalan sejarah dan purbakala yang 

merupakan warisan budaya bangsa dan bagaimana upaya penyelamatan 

warisan budaya. Perbedaan penelitian Pratameng Kusumo dengan penelitian 

penulis adalah jika penelitian Pratameng Kusumo isinya diangkat dari 

perpustakaan museum di Jakarta maupun museum lokal di daerah, berbeda 

dengan penelitian penulis yang terfokus pada kajian tugas dan fungsi museum. 

Meskipun demikian dengan adanya buku ini dapat membantu penulis dalam 

mengetahui sejarah museum dan permuseuman di Indonesia. 

Buku karangan Amir Sutaarga berjudul Persoalan Museum di 

Indonesia (1962) yang di terbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

Jakarta menjabarkan mengenai berbagai permasalahan permasalahan yang 

berada dalam museum, tugas-tugas yang diemban oleh museum, serta tugas 

dari instansi yang mengelola sebuah museum, dan persoalan yang ada di 

museum pusat dan di museum daerah. Oleh sebab itu, dengan adanya buku ini 

dapat membantu penulis dalam mengetahui kendala-kendala pada museum. 

Jika buku ini hanya membahas mengenai persoalan dan kendala pada museum, 

lain halnya dengan penelitian penulis yang mengaitkan dengan kendala-

kendala yang ada di Museum Jawa Tengah Ranggawarsita. 
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Dalam buku yang berjudul Studi Museologi (1991) yang di terbitkan 

Proyek Pembinaan Museum Jakarta karangan dari Amir Sutarga, dijelaskan 

mengenai perbedaan antara museum dan permuseuman, yaitu meliputi definisi 

museum dan permuseuman, sistem permuseuman, sistem permuseuman. 

Dalam buku ini juga dijelaskan mengenai peranan museologi dalam 

pengelolaan museum, dimana museologi mempunyai sifat komparatif dan 

analitis yang bertujuan mengembangkan berbagai teori serta menemukan 

berbagai kaidah bagi sekian jenis kegiatan museum, untuk kemudian diuji 

penerapannya dalam menyelenggarakan dan pengolaan praktis di museum-

museum yang memerlukannya. Didalam buku ini juga dijelaskan mengenai 

peranan museum dalam bidang pendidikan, Museum tetap berperan sebagai 

suatu lembaga pendidikan non-formal. Jika buku ini hanya membahas peran 

Museologi dalam pengelolaan museum, lain halnya dengan penulis yang akan 

mengaitkan peranan museologi pada Museum Jawa Tengah Ronggowarsito 

dengan adanya buku ini memebantu penulis  dalam mengetahui tentang sistem 

Permuseuman 

Buku yang berjudul Pedoman Konservasi Museum (1981) karya 

Herman V.J, yang diterbitkan oleh Direktorat Permuseuman Ditjen 

Kebudayaan Jakarta. Dalam buku ini menjelaskan tentang teknik dan cara 

untuk menangani benda yang akan di konservasi. Jika buku ini pembahasannya 

lebih terfokus kepada Proses Konservasi benda koleksi museum lain halnya 

dengan penulis yang akan mengaitkannya dengan proses Konservasi yang ada 

di Museum Jawa Tengah Ranggawarsita, dengan adanya buku ini membantu 
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penulis dalam mengetahui definisi dan teknik konservasi benda koleksi 

museum. 

Buku yang berjudul Bunga Rampai Permuseuman (1996) karangan 

Bambang Sumadio yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan Jakarta.  memaparkan bahwa museum adalah pengawal warisan 

budaya. Dalam arti pengawalan terkandung makna bahwa warisan budaya itu 

juga ditampilkan kepada masyarakat. Dalam hubungan ini tidak berlebihan jika 

museum juga disebut cagar budaya jika ia melestarikan warisan budaya dan 

menampilkan kepada masyarakat. perbedaan isi yang di tulis dalam buku ini 

oleh Bambang Sumadio lebih banyak membahas mengenai museum sebagai 

wadah untuk pelestarian benda warisan budaya, beda halnya dengan penulis 

yang mengaitkan bagaimana proses pelestarian benda koleksi yang juga benda 

warisan budaya yang ada di Museum Jawa Tengah Ranggawarsita agar tetap 

terjaga kelestariannya. Dengan adanya buku ini membantu penulis mengetahui 

mengenai peran museum sebagai tempat pelestarian warisan budaya. 

Dalam buku yang berjudul Seni Rupa Indonesia Awal Sampai Jaman 

Kerajaan Islam (1982) karangan Suwaji Bustomi, yang diterbitkan oleh IKIP 

Semarang Press,  menjelaskan bahwa kebudayaan muncul sejak manusia ada. 

Manusia selalu berusaha mengembangkan kebudayaan dengan maksud untuk 

memajukan hidupnya, sehingga tingkat kemajuan kebudayaan dapat dipandang 

sebagai ukuran derajat manusia. Dorongan untuk mencapai suatu keberhasilan 

merupakan faktor cita-cita manusia dan menjadi perangsang perkembangan 

kebudayaan. Menurut Suwaji, bahwa unsur kebudayaan sebagai berikut: 
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peralatan dan perlengkapan hidup manusia, mata pencaharian dan tata 

ekonomi, tata kemasyarakatan, bahasa, kesenian, ilmu pengetahuan dan agama. 

Sedangkan untuk kesenian sendiri meliputi: seni musik, seni drama, seni tari, 

seni sastra, seni rupa dan sebagainya. Jika dalam buku ini lebih terfokus 

membahas mengenai hasil dari kebudayaan manusia  yaitu peralatan dan 

perlengkapan kehidupan manusia serta Kesenian, lain halnya dengan penulis 

yang mengaitkan pembahasan yang ada dibuku tersebut dengan benda-benda 

Koleksi yang ada di museum Jawa tengah Ranggawarsita, dengan adanya buku 

ini membantu penulis mengetahui jenis-jenis benda koleksi dan kesenian yang 

ada di Museum Jawa Tengah Ranggawarsita hasil dari kebudayaan Manusia. 

Karya lainnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Peran Koleksi

Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Sebagai Pusat Informasi Sejarah Lokal 

Di Semarang Tahun 1989-2002” oleh Priscilia Nurul Wardana Mahasiswa

Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 

Memberikan pemahaman mengenai Koleksi Museum sebagai Pusat Informasi 

dan juga  membahas mengenai perawatan koleksi museum. Jika penelitian ini 

membahas tentang  peranan koleksi Museum Jawa Tengah Ranggawarsita 

sebagai pusat Informasi sejarah Lokal Jawa Tengah, maka penelitian ini 

cenderung mengkaji tugas dan fungsi museum Jawa Tengah Ranggawarsita.  

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat melihat bagaimana sebuah benda 

Koleksi museum bisa menyampaikan Informasi sejarah. 
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G. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

sejarah, karena penelitian ini berhubungan dengan kenyataan yang terjadi pada 

masa lampau. Menurut Garraghan, metode penelitian sejarah merupakan suatu 

kumpulan yang sistematis dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang 

dimaksudkan untuk membantu dengan cara efektif dalam pengumpulan bahan-

bahan sumber dari sejarah dalam menilai atau menguji sumber-sumber itu 

secara kritis dan menyajikan suatu hasil sinthese (pada umumnya dalam bentuk 

tertulis) dari hasil-hasil yang dicapai (Wasino, 2007: 8).  

Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis 

rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1985: 32). Terdapat empat 

langkah dalam prosedur penelitian sejarah yaitu heuristik, kritik sumber, 

interpretasi dan historiografi atau penulisan sejarah. 

Tahap pertama yang dilakukan adalah heuristik. Pada tahap ini 

dilakukan pengumpulan data-data baik dari sumber primer maupun sekunder, 

yang dapat digunakan sebagai sumber penulisan. Dalam menghimpun sumber-

sumber tersebut dilakukan studi kepustakaan yaitu suatu upaya untuk 

mengumpulkan sumber atau hasil penelitian yang telah dilakukan baik oleh 

perorangan maupun instansi terkait masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 

Selain melakukan studi kepustakaan, cara yang dilakukan penulis adalah 

menjaring sumber lisan melalui wawancara terhadap pelaku sejarah untuk 

melengkapi data-data yang tidak ditemukan dalam sumber tertulis. Wawancara 

dilakukan dengan pegawai Museum Jawa Tengah Ronggowarsito yaitu Bapak 
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Nurodo, Ibu Laila Nurhayati Dewi  mereka adalah Staf seksi pelestarian dan 

Ibu Supriyatin staff seksi Pelayanan. Dari mereka juga penulis mendapatkan 

Sumber Primer yaitu buku Induk Hibah Koleksi Museum Jawa Tengah 

Ranggawarsita, laporan Kegiatan Museum Jawa Tengah dan Buku pengadaan 

Jumlah koleksi museum.  Informasi dari wawancara ini dapat digunakan untuk 

melengkapi penulisan Museum Jawa Tengah Ranggawarsita yang penulis 

lakukan. 

Pada saat mengumpulkan data, penulis menemukan sumber berupa 

artikel pada surat kabar  artikel itu antara lain:  (1) “Museum Ronggowarsito

diresmikan”. dalam Kompas 03 Oktober 1991 (2) “Peristiwa Budaya”. dalam

Kompas 26 Februari 1992. (3) )“Museum Negeri Jawa Tengah Ronggowarsito 

menghimpun bukti perjuangan kaum wanita di Jateng”. dalam Kompas 19 

September 1995. (4) “Nuansa Patung Nusantara di Museum Ronggowarsito”. 

Dalam Kompas 19 Juli 2002. (5) “Jateng segara punya museum”. dalam Suara 

Merdeka 11 Februari 1981. (6) “Sebuah Jeepney Filipina untuk koleksi

Museum Jateng”. dalam  Suara Merdeka 21 Juni 1984. (7) “10 Kilogram Emas

Abad ke-17 Masehi Hiasi Museum Jateng”. dalam Suara Merdeka 07 Oktober 

1984. (8) “Lukisan Gedung Kuno Semarang akan disimpan di museum”.

dalam Suara Merdeka 04 Juli 1985. (9)“Kapak Perimbas dan Timba Kayu jadi

penghuni baru Museum Jateng”. 1985. dalam Suara Merdeka 12 Juli 1985. 

(10) “Kakanwil Depdikbud: Sumbangkan Koleksi Pribadi untuk tambah 

kelengkapan museum”. dalam Suara Merdeka 08 Juni 1989. (11) “Pameran

Kebudayaan di Museum Jateng”. 1990. dalam Suara Merdeka 23 Februari 
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1990. (12) “Pameran Museum di Jateng dan buku Tingkat Nasional”.  1991. 

dalam Suara Merdeka  28 Februari 1992. (13)“Museum Jateng Galakan

Program Masuk Sekolah”. 1993. dalam Suara Merdeka 04 Februari 1993. (14) 

“Banyak Kasek yang belum tahu Museum Jateng”. dalam Suara Merdeka 19 

Februari 1993. (15) “Benda milik pejuang wanita akan dikoleksi di museum”.

dalam Suara Merdeka 15 Maret 1995. (16) “Temu Sejarah di Museum

Ronggowarsiton Semarang”. dalam Suara Merdeka 08 Maret 1995. (17) 

“Museum Ronggowarsito mempunyai 16.000 Koleksi” 1996. dalam Suara 

Merdeka 07 Februari 1996. (18) “Museum Ronggowarsito gelar tutur Cerita”. 

dalam Suara Merdeka 02 Maret 1997.   

Adapun pencarian sumber sekunder dalam penelitian ini dilakukan di 

Perpustakaan Museum Jawa Tengah Ranggawarsita, Perpustakaan Jurusan 

Sejarah Universitas Negeri Semarang, Perpustakaan Daerah Kota Semarang, 

dan perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.  Setelah data-data tersebut ditemukan, 

tahap selanjutnya adalah melakukan kritik terhadap data tersebut melalui kritik 

ekstern dan intern. Kritik yang dilakukan ini bertujuan untuk dapat 

mengklasifikasikan data yang berupa sumber primer atau data yang termasuk 

golongan sumber sekunder, sumber-sumber yang ditemukan kemudian 

dibandingkan antara sumber yang satu dengan sumber yang lainnya. Hal ini 

dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dan kredibel. Rangkaian ini 

merupakan tahap yang kedua yaitu tahap kritik. 

Setelah melakukan kritik, tahap selanjutnya adalah intepretasi. Pada 

tahap ini, dilakukan penafsiran terhadap data-data yang keabsahannya dapat 
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dipertanggungjawabkan, untuk dijadikan fakta yang dapat mendukung 

pengkajian. Data-data yang diperoleh harus disaring dan dilakukan pemilihan 

untuk mementukan sumber-sumber yang kiranya relevan dengan kajiannya. 

Selain itu intepretasi data juga diperlukan untuk mengurangi subyektifitas, 

sehingga menghasilkan data-data yang kredibel. Intepretasi memberikan 

penafsiran atas data-data dan menggabungkan serta menganalisa fakta-fakta 

yang diperoleh.  

Tahap terakhir dalam metode sejarah adalah historiografi. Historiografi 

sendiri adalah usaha untuk menuliskan karya ilmiah yang didasarkan pada 

fakta-fakta yang telah ada. Sehingga data-data yang sudah diperoleh kemudian 

disaring diharapkan didapatkan fakta-fakta yang relevan dalam usahanya 

merekonstruksi peristiwa pada masa lampau. 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan sebagai ide-ide pokok penulisan dibagi menurut 

bab-bab guna memberikan gambaran yang Jelas terhadap pembahasan. Dimana 

dalam bab-bab tersebut akan diperinci lagi kedalam sub bab – sub bab, yang 

dimaksudkan agar penulisan lebih berstruktur pada pembahasan lebih terfokus. 

Bab I Pendahuluan bab pertama ini memuat mengenai latar belakang 

permasalahan, rumusan masalah,  tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang 

lingkup penelitian, Tinjauan Pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II Kondisi Umum Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Tahun 

1983-2006, pada bagian kedua ini membahas mengenai pengertian museum, 
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Letak Geografis Museum Jawa Tengah Ranggawarsita, berdirinya Museum 

Jawa Tengah Ranggawarsita, Struktur Organisasi Museum Jawa Tengah 

Ranggawarsita Tahun 1983-2006, Visi dan Misi Museum jawa Tengah 

Ranggawarsita dan tata ruang pameran 

BAB III Koleksi Museum Jawa Tengah Ranggawarsita tahun 1983-2006, 

pada bagian ketiga ini berisi tentang Koleksi Museum Jawa Tengah 

Ranggawarsita sebagai Informasi Sejarah, dan Jenis-Jenis Koleksi Museum. 

Bab IV Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Sebagai Lembaga 

Pelestarian Benda Sejarah Dan Budaya Bangsa Tahun 1983-2006, berisi 

tentang Museum Sebagai tempat pelestarian Budaya, Tugas dan Fungsi 

Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Tahun 1983-2006. 
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BAB II 

KONDISI UMUM MUSEUM JAWA TENGAH RANGGAWARSITA 

TAHUN 1983-2006 

A. Pengertian Museum  

Lembaga permuseuman mulai popular di Eropa sejak jaman 

Renaissance, ketika itu perhatian kalangan orang-orang kaya (borjuis) mulai 

mengarah pada upaya mengoleksi benda-benda antik dari jaman Yunani dan 

Romawi Klasik. Upaya tersebut kemudian dilanjutkan dengan perburuan 

terhadap benda-benda budaya dari dunia timur, terutama India dan Cina. 

Fenomena ini melandasi timbulnya museum-museum di Eropa. Istilah museum 

sendiri diambiil dari kata Museion, yaitu rumah atau kuil persembahan untuk 

Dewi Muze (Tim Penyusun Museum Jawa Tengah, 2003: 1). 

Muze adalah putri Zeus, dewa penguasa yang bersemayam di bukit 

Olympus. Muze merupakan pelindung sembilan dewa pengetahuan dan seni, 

yaitu: Dewi Cleo (menguasai sejarah), Dewi Euterpe (menguasai seni musik), 

Dewi Melphorone (menguasai seni panggung), Dewi Thalic (menguasai seni 

komedi), Dewi Terpsichore (menguasai seni rupa), Dewi Erato (menguasai 

puisi), Dewi Polyhimne (menguasai syair rindu dendam), Dewi Uranik 

(menguasai ilmu falak), dan Dewi Calliops (meguasai syair epos). Sebagai 

persembahan kepada Muze dan sembilan dewa tersebut, maka dibuat museion 

yang didalamnya diisi dengan benda-benda persembahan, berupa barang-

barang seni, bukti-bukti hasil analisis temuan ilmu pengetahuan, dan benda-
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benda budaya lainnya. Museion ini kemudian berkembang menjadi rumah 

penyimpanan benda-benda warisan budaya yang selanjutnya berkembang 

menjadi Museum (Tim Penyusun Museum Jawa Tengah, 2003:1). 

Dalam Collier’s Enclopedia, vol. 16 (1963:716) disebutkan, bahwa

museum adalah suatu institusi yang terbuka untuk umum dan pengelolaannya 

demi kepentingan umum untuk tujuan konservasi, pemeliharaan, pendidikan, 

pengelompokan, serta memamekan objek yang mempunyai nilai pendidikan 

dan budaya sedangkar parker (1945) menerangkan, bahwa museum dalam 

pengertian modern adalah suatu lembaga yang aktifitasnya mengabadikan diri 

pada tugas interpretasi dunia manusia dan lingkungan. (Saraswati, 2012:12-13) 

Di Indonesia, perkembangan lembaga permuseuman diawali sejak 

kedatangan orang-orang Belanda yang tergabung didalam Verenigde Oost 

Indische Compagnie (VOC). Mereka melihat kenyataan bahwa Indonesia 

menyimpan kekayaan warisan budaya yang luar biasa, maka mereka kemudian 

mendirikan Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen pada 

tanggal 24 April 1778, yaitu suatu lembaga yang bertugas sebagai penasehat 

VOC untuk hal-hal yang menyangkut perlindungan benda-benda warisan 

budaya dan naskah-naskah klasik di Indonesia (Depdiknas, 2000:5). 

Kegiatan tersebut pada awalnya dilakukan oleh orang-orang Belanda di 

Ambon. Selanjutnya lembaga-lembaga sejenis ini berkembang dibeberapa 

wilayah, seperti Jogjakarta, Surakarta, Surabaya dan Denpasar. Jerih payah 

mereka antara lain berupa kegiatan pengumpulan benda-benda warisan budaya 

dari berbagai wilayah di Indonesia. Benda-benda tersebut sekarang menjadi 
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sebagian besar koleksi Museum Nasional di Jakarta, koleksi Siwa Lima 

Ambon, koleksi Museum Sonobudoyo di Jogjakarta, koleksi Museum 

Radyapustaka di Surakarta, koleksi Museum Mpu Tantular di Surabaya, dan 

koleksi Museum Bali di Denpasar. Sedangkan pengumpulan naskah-naskah 

klasik, sekarang sebagian besar menjadi koleksi naskah-naskah di 

Perpustakaan Nasional Jakarta. 

Dewasa ini di Indonesia sudah museum didirikan, baik oleh pemerintah 

maupun masyarakat. Museum Jawa Tengah Ranggawarsita merupakan  salah 

satunya museum ini terletak di Provinsi Jawa Tengah tepatnya di kota 

Semarang, dimana Museum Jawa Tengah Ranggawarsita merupakan museum 

percontohan dalam hal jumlah koleksi dan keluasan bangunan dan merupakan 

museum propinsi terbesar di Indonesia. Museum Jawa Tengah Ranggawarsita 

didirikan untuk kepentingan pendirinya dan kepentingan umum dimana 

mengumpulkan benda - benda yang memiliki arti sejarah dapat dimanfaatkan 

oleh kepentingan umum baik pelajar, mahasiswa, ilmuan, wisatawan, dan lain-

lain. 

B. Letak Geografis Museum Jawa Tengah Ranggawarsita 

Museum Jawa Tengah Ranggawarsita terletak di Provinsi Jawa Tengah 

tepatnya di kota Semarang, dimana Museum Jawa Tengah Ranggawarsita 

merupakan museum percontohan dalam hal jumlah koleksi dan keluasan 

bangunan dan merupakan museum propinsi terbesar di Indonesia. Museum 

Jawa Tengah Ranggawarsita didirikan untuk kepentingan pendirinya dan 

kepentingan umum dimana mengumpulkan benda - benda yang memiliki arti 
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sejarah dapat dimanfaatkan oleh kepentingan umum baik pelajar, mahasiswa, 

ilmuan, wisatawan, dan lain - lain. 

Gambar : 1.  Peta Jawa Tengah 

https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Peta_administratif_jawa_tengah.gif 

Dalam mendirikan sebuah museum harus memenuhi dalam hal 

persyaratan lokasi museum. Letak yang strategis merupakan salah satu dari 

persyaratan lokasi museum. Strategis bukan berarti memiliki arti di pusat kota 

atau pusat keramaian melainkan tempat yang dapat dijangkau oleh umum 

kecuali museum memorial atau museum sejarah yang akan menjelaskan suatu 

peristiwa yang telah terjadi disuatu tempat, maka tempat atau bangunan 

tersebut akan ditampilkan sebagaimana terjadinya suatu peristiwa.  

Lokasi yang sehat dimaksudkan merupakan lokasi tidak terletak di 

daerah industri untuk menghindari polusi udara dan bukan daerah yang 

tanahnya berlumpur atau rawa serta berpasir. Hal ini dimaksudkan karena 

keadaan tanah berpengaruh besar pada iklim sehingga dapat mengancam 

keberadaan koleksi-koleksi yang akan diselamatkan dan dipamerkan. Museum 

https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Peta_administratif_jawa_tengah.gif
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Jawa Tengah Ranggawarsita berada pada permukaan tanah yang tinggi dan 

tidak berada di struktur tanah berlumpur/tanah rawa dan berpasir yang dapat 

membahayakan koleksi namun, disayangkan letak Museum Jawa Tengah 

Ranggawarsita berada di depan pembuangan sampah yang dapat menimbulkan 

polusi udara. 

Gambar 2:  Peta Kota Semarang 

Sumber: http://thearoengbinangproject.com/2008/11/wisata-ronggowarsito 

Museum Ranggawarsita dirancang sesuai dengan standar museum di 

Asia Tenggara. Luas bangunan kira-kira 8.438 m persegi. Mencakup pendopo, 

gedung pertemuan, gedung pameran tetap, perpustakaan, laboratorium, 

perkantoran dan lain - lain. Secara geografis Museum Jawa Tengah 

Ranggawarsita sudah memenuhi persyaratan lokasi museum yang berada pada 

titik lokasi strategis kota Semarang terletak di Jalan Abdurrahman Saleh - 

Kalibanteng nomor 1 Semarang, tepatnya didekat Bundaran Kalibanteng pada 

jalan utama Semarang - Jakarta. Secara admistratif Museum Ranggawarsita 

berada di kelurahan Kalibanteng kidul, Kecamatan Semarang Barat, 

http://thearoengbinangproject.com/2008/11/wisata-ronggowarsito
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Kotamadya Semarang. Museum Jawa Tengah Ranggawarsita dapat dicapai 

dari bandara, pelabuhan atau terminal. 

1. Dari Bandara  

Provinsi Jawa Tengah mempunyai satu bandara nasional di 

Semarang (bandara Ahmad Yani) dan satu bandara internasional di 

Surakarta (Bandara Adi Sumarmo). Bandara Ahmad Yani dapat dicapai 

dalam waktu 45 menit penerbangan dari bandara internasional Soekarno - 

Hatta di Jakarta dan sekitar 90 menit penerbangan dari bandara Ngurah Rai 

di Denpasar, Bali. Penerbangan dari Jakarta ke Semarang dilaksanakan 

hampir setiap hari oleh Garuda dan maskapai penerbangan lainnya.  

2. Dari Pelabuhan  

Dibutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk sampai ke Museum Jawa 

Tengah Ranggawarsita dari pelabuhan Tanjung Mas dengan angkutan, taksi 

melalui jalan lingkar. 

3. Dari Terminal  

Dibutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk sampai ke Museum Jawa 

Tengah Ranggawarsita dari terminal bis Terboyo di Kaligawe, Semarang 

dengan bis kota atau 30 menit dengan naik taksi. 

C. Berdirinya Museum Jawa Tengah Ranggawarsita 

Dalam mendirikan sebuah museum harus memenuhi dalam hal 

persyaratan lokasi museum. Letak yang strategis merupakan salah satu dari 

persyaratan lokasi museum. Strategis bukan berarti memiliki arti di pusat kota 

atau pusat keramaian melainkan tempat yang dapat dijangkau oleh umum 
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kecuali museum memorial atau museum sejarah yang akan menjelaskan suatu 

peristiwa yang telah terjadi disuatu tempat, maka tempat atau bangunan 

tersebut akan ditampilkan sebagaimana terjadinya suatu peristiwa.  

 Lokasi yang sehat dimaksudkan merupakan lokasi tidak terletak di 

daerah industri untuk menghindari polusi udara dan bukan daerah yang 

tanahnya berlumpur atau rawa serta berpasir. Hal ini dimaksudkan karena 

keadaan tanah berpengaruh besar pada iklim sehingga dapat mengancam 

keberadaan koleksi – koleksi yang akan diselamatkan dan dipamerkan. 

Museum Jawa Tengah Ranggawarsita berada pada permukaan tanah yang 

tinggi dan tidak berada di struktur tanah berlumpur/tanah rawa dan berpasir 

yang dapat membahayakan koleksi. 

 Museum Jawa Tengah  Ranggawarsita dirancang sesuai dengan standar 

museum di Asia Tenggara. Luas bangunan kira-kira 8.438 m persegi. 

Mencakup pendopo, gedung pertemuan, gedung pameran tetap, perpustakaan, 

laboratorium, perkantoran dan lain-lain. Secara geografis Museum Jawa 

Tengah Ranggawarsita sudah memenuhi persyaratan lokasi museum yang 

berada pada titik lokasi strategis kota Semarang terletak di Jalan Abdurrahman 

Saleh-Kalibanteng nomor 1 Semarang, tepatnya didekat Bundaran Kalibanteng 

pada jalan utama Semarang -Jakarta. Secara admistratif Museum 

Ranggawarsita berada di kelurahan Kalibanteng kidul, Kecamatan Semarang 

Barat, Kotamadya Semarang. 

 Menurut Nurodo (wawancara, 3 juli 2018)  Pendirian Museum Jawa 

Tengah Ranggawarsita berawal dari salah satu proyek pengembangan 
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pendidikan dan kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan di awal 

Tahun 1970-an yang memutuskan bahwa Setiap Provinsi harus membangun 

Museum Negeri. Museum Jawa Tengah Ranggawarsita pertama kali dirintis 

oleh Bapak Soepardjo Roestam melalui proyek rehabilitas dan perluasan 

permuseuman Jawa Tengah dengan dana APBD secara bertahap.  Antara 

Tahun 1975-1979 merupakan upaya pemilihan lokasi. Tahun 1980-1985 

dilakukan perancangan bangunan dengan gaya klasik (joglo) dan konstruksi 

post-modernisme. Pembangunan yang dirancang saat itu adalah pendapa 

(interhall), gedung pameran (display), ruang Konservasi, gedung pertemuan 

ruang perkantoran taman dan ruang teater terbuka. Museum Ranggawarsita 

dirancang sesuai dengan standar museum di Asia Tenggara. Luas bangunan 

kira-kira 8.438 m persegi. 

Tahun 1983 oleh Gubenur Jawa Tengah, Soepardjo Roestam telah 

meresmikan bangunan museum pada hari Sabtu Pahing tanggal 2 April dengan 

nama Museum Persiapan. Karena tahun 1980 telah berdiri bangunan prasarana 

fisik berupa perkantoran, gedung ruang display, gedung pameran tetap dan 

ditunjang dengan kekayaan koleksi yang dimiliki. Tata penyajiannya mengacu 

kepada konteks eksistensi masyarakat Jawa Tengah dan lingkunganya. 

Konteks ini selanjutnya dijadikan acuan dalam penataan koleksi berikutnya. 

(Wawancara Nurodo 3 Juli 2018). 

Penentuan rencana induk bangunan museum ini diperoleh dari hasil 

sayembara yang dimenangkan oleh tim dari mahasiswa UNDIP yang dipimpin 

oleh Totok Rusmanto, dengan rancangan bangunan museum untuk standar 
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museum di Asia Tenggara. Oleh sebab itu, secara fisik Museum Jawa Tengah 

termasuk museum terbesar dibandingkan dengan bangunan - bangunan gaya 

arsitektur post modern. Pembangunan Museum Jawa Tengah Ranggawarsita 

menelan biaya Rp. 600.000.000 yang berasal dari Pemerintah Daerah Jawa 

Tengah, belum termasuk untuk melengkapi koleksi. (Depdikbud, 1996:8). 

Tahun 1980 museum mempunyai satu gedung pameran yaitu gedung 

C. Pada 2 April 1983, Oleh Gubenur Jawa Tengah Soepardjo Rustam, museum 

ini difungsikan keberadaannya sebagai lembaga pelestarian kebudayaan 

dengan nama “Museum Persiapan Jawa Tengah”. Setelah kontek ruangan dan

penataan disesuaikan dengan masyarakat Jawa Tengah, kemudian museum ini 

diresmikan pemanfaatannya untuk masyarakat oleh Mendikbud Prof. Dr. Fuad 

Hasan pada 5 Juli 1989 menjadi museum provinsi yang pada waktu itu hanya 

memamerkan dua gedung pameran tetap A dan B sedangkan gedung C sedang 

mengalami renovasi tata ruangannya. Selanjutnya, pada 1 Oktober 1991 

ditambah dengan dua gedung tetap seperti dalam rencanya yaitu gedung 

pameran yang terdiri dari A,B C dan D serta dibangun juga bangunan khusus 

untuk menampung koleksi barang berharga seperti koleksi emas, logam mulia, 

perak. (Depdikbud, 1996: 2010) 

Menjelang peresmian Museum Persiapan menjadi Museum Negeri 

Provinsi, surat Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jateng bernomor 1007/ 103/ 

J/ 88 tanggal 21 Juni 1988 mengusulkan tiga nama kepada Gubernur Jawa 

Tengah, yaitu (1) Museum Negeri Ronggowarsito, (2) Museum Negeri Raden 

Saleh, (3) Museum Negeri Propinsi Jawa Tengah. Selanjutnya Gubernur Jawa 
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Tengah melalui surat balasannya yang bernomor 431/ 17938 tanggal 08 Juli 

1988 menyetujui nama Ronggowarsito dan mengusulkan kepada Mendikbud 

untuk menetapkan nama tersebut. Akhirnya dengan surat bernomor 023/ 0/ 

1990 tanggal 04 April 1990, Mendikbud menentapkan Museum Jawa Tengah 

dengan nama Museum Negeri Jawa Tengah Ronggowarsito. (Depdikbud, 

2005: 6-8). 

Dinamakan Museum Negeri Ronggowarsito dengan beberapa 

pertimbangan antara lain karena Rongowarsito merupakan pujangga besar, 

yang telah banyak meninggalkan kebudayaan bagi masyarakat Indonesia pada 

umumnya dan masyarakat Jawa pada khususnya yaitu yang berupa buku- buku 

dan naskah. Ronggowarsito dilahirkan pada tahun 1802 dengan nama Bagus 

Burhan. Pada usia 12 tahun, ia dikirim orang mengaji pada Kyai Imam Basori 

di pondok Gerbang Tinantar yang di antar oleh pamongnya Ki Tanujaya. Tapi 

Bagus Burhan malah mengahabiskan waktunya dengan hal yang sia - sia 

(beliau suka berjudi) sehingga Bagus Burhan di pindahkan ke Madiun. 

Akhirnya Bagus Burhan memperistri putri Bupati Madiun yang bernama R.A. 

Gombak. Setelah berpetualang sekian lama, Bagus Burhan akhirnya insaf dan 

kembali ke pondok untuk belajar lagi. Karena kepandaiannya Bagus Burhan di 

angkat menjadi wakil Kyai Imam Basori. (Wawancara, Nurodo 3 Juli 2018) 

Pada tahun 1819 Sri Sunan (Raja Surakata) mengangkat Bagus Burhan 

menjadi Abdi dalem dengan gelar Ronggo Pujonggo Anom. Setelah itu 

pangkatnya dinaikan menjadi Mas Ngabei Sorotoko (1822) dan 3 tahun 

kemudian menjadi Raden Mas Ngabei Ronggowarsito. Ronggowarsito 
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meninggalkan banyak buku - buku yang sangat berguna bagi Indonesia. 

Diantara karyanya adalah Pustakaraja, Ajipamasa, Jokolodang. Banyaknya 

karya yang dihasilkan membuat Ronggowarsito dikenal oleh sebagian besar 

masyarakat Indonesia khususnya Jawa Tengah dan untuk mengenang jasa 

Ronggowarsito maka di jadikan nama sebuah museum di Jawa Tengah. 

Mengingat semakin meningkatnya kekayaan koleksi yang dimiliki 

maka pada tahun - tahun berikutnya dibangun pula gedung karantina koleksi. 

Selain itu untuk menampung kekayaan koleksi emas dan logam mulia maka 

diupayakan ruang pamer khusus dengan membuka ruang pamer koleksi emas 

dan logam mulia. Peresmianya dilakukan pada hari Senin, Pahing 14 Oktober 

1996 oleh Direktur Jendral Kebudayaan, Prof. Dr. Edy Sedyawati. Secara fisik 

Museum Jawa Tengah telah siap melaksanakan fungsinya memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Berikut denah gedung Museum Jawa Tengah 

Ranggawarsita beserta kelengkapan sarana dan prasarananya. (Wawancara, 

Laila 3 Juli 2018) 
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Gambar 3: Denah Gedung Museum Jawa Tengah Ranggawarsita

Sumber : Data Museum Jawa Teengah Ranggawarsita
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Keterangan : 

a. Ruang pameran tetap A, lantai 1, merupakan ruang sejarah alam yang 

didalamnya terdapat lukisan gunungan blumbangan, lukisan alam semesta, 

koleksi kosmologis, koleksi geologi dan geografika, koleksi ekologi. 

Gedung A lantai 2, berisi: ruang paleontologika, ruang paleobotanika, ruang 

paleozoologika, ruang palaeoantropologika, kelompok paleontologi. 

b. Ruang pameran tetap B, lantai 1, merupakan ruang peradaban budaya yang 

didalamnya terdapat ruang peradaban klasik (Hindu/Budha), ruang 

peradaban Islam. Gedung B Lantai II, berisi benda - benda purbakala seperti 

zaman peradaban batu, peradaban logam, ruang peradaban polinesia. 

c. Ruang pameran tetap C, ruang sejarah perjuangan bangsa dan etnografi. 

Gedung C lantai I berisi perjuangan fisik, terdapat senjata tradisional, 

Perjuangan diplomasi, koleksinya yaitu berupa foto - foto perundingan. 

Gedung C lantai II, benda yang dipamerkan di ruangan ini adalah benda 

hasil teknologi tradisional masyarakat yang berasal dari daerah Jawa 

Tengah dan dari luar daerah seperti dari Eropa dan Cina. 

d. Ruang pameran tetap D, ruang era pembangunan dan kesenian. Gedung D, 

lantai I, yaitu ruang era pembangunan. Dalam gedung ini terdapat koleksi 

poterti dinamika pembangunan di Jawa Tengah, baik pembanguna fisik 

maupun non fisik dalam bentuk foto, data benda, relief, tiruan dan market. 

Gedung D, Lantai II, yaitu ruang kesenian. Koleksi di ruang kesenian adalah 

kesenian wayang, yang ditampilkan dalam bentuk realita, evokatif, foto, 

peragaan dan proses pembuatannya. Selain itu ditampilkan pula kesenian 
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e. Gedung Apresiasi Budaya 

1. Entrancenhall (pintu masuk utama) untuk pengunjung museum. Jalan 

masuk menuju pintu masuk utama ke museum Jawa Tengah 

Ranggawarsita telah diaspal dan dalam kondisi baik. Keadaan ini dapat 

memberi kemudahan dan kenyamanan bagi pengunjung. 

2. Auditorium, ruang auditorium digunakan untuk seminar - seminar, 

pertemuan, olahraga, pagelaran seni dan budaya. 

3. Perpustakaan, tersedia koleksi - koleksi buku sejarah Jawa Tengah, buku 

perjuangan bangsa Indonesia, penelitian, dan buku panduan Museum Jawa 

Tengah Ranggawarsita 

4. Ruang perkantoran tata usaha, Museum Jawa Tengah Ranggawarsita 

mempunyai sebuah ruangan tata usaha. Di dalam Ruang Tata Usaha ini 

segala urusan rumah tangga museum dikerjakan, mulai dari urusan 

kepegawaian, keuangan, persuratan dan lain-lain. 

5. Ruang perkantoran bagian publikasi, di dalam ruangan ini mempersiapkan 

segala bentuk publikasi dan menjadwalkanya serta merencanakan dalam 

menjalin hubungan kerja sama 

6. Gudang, Museum Jawa Tengah Ranggawarsita memiliki 3 buah gudang. 

Gudang pertama menyimpan banyak peninggalan sejarah seperti Arca 

batu, keramik dari Cina dan Belanda serta beberapa keris dan tombak. 

Gudang 2 menyimpan koleksi kain batik dan uang serta beberapa koleksi 

hasil kesenian. Gudang 3 berisi/ menyimpan koleksi wayang 
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7. Laboratorium, untuk meneliti dan melakukan preparasi, konservasi serta 

restorasi koleksi Museum Jawa Tengah Ranggawarsita. Dilaboratorim 

juga dilaksanakan penjamasan koleksi pusaka yang ada di museum 

Ranggawarsita 

8. Ruang karangtina, merupakan ruangan dimana dilakukan karangtina 

koleksi sebelum dan sesudah dilaksanakanya restorasi dan konservasi. 

9. Pos satpam, setelah memasuki gerbang museum kita dapat menjumpai pos 

satpam yang menjaga museum 24 jam sehingga keamanan dan ketertiban 

di sekitar museum dapat terjaga baik kemanan pengunjung dan koleksi -

koleksi yang ada dimuseum.  

10. Lapak berjualan 

11. Art shop, tersedianya beberapa toko yang menjual cideramata seperti 

pakaian batik khas Jawa Tengah, makanan khas Jawa Tengah, dan 

penjualan tiket bis, kapal, maupun pesawat. 

12. Koperasi Gana Artha  

13. Tempat parkir sepeda montor, area parkir di museum Ranggawarsita 

sangat luas dan rapi, keadaan ini memberi kenyamannan pengunjung 

dalam memakir kendaraan.  

14. Tempat parkir mobil  

15. Ruang tata pameran/ ruang preparasi  

16. Box tiket  

17. Bendera 
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Menurut Peraturan Gubenur nomor 48/2008, 20 Juni 2008, menetapkan 

nomenklatur: Museum Jawa Tengah Ranggawarsita. Adanya perbedaan huruf 

pada Ronggowarsito dan Ranggawarsita, tidak mengurangi arti pembacanya 

(Wawancara Nurodo 3 Juli 2018). Penamaan Ranggawarsita pada nomenklatur 

Museum Jawa Tengah merupakan ”tetenger” terhadap Raden Ngabehi (R.Ng)

Ranggawarsita II (1802 – 1870), seorang pujangga terakir di Keraton Surakarta

Hadiningrat, pada masa ”Jumenengnata” Pakubuwono VII dan VIII. R.Ng. 

Ranggawarsita pada saat itu dikenal sebagai seorang pujangga ”futuris” yang

karya - karya kepujangganya abadi. Salah satu karyanya yang lebih dikenal 

sebenarnya berupa ”sesanti” di dala ”Serat Kalatidha”, yang sebagian baitnya

meramalkan akan datangnya ”Jaman Edan”, sebagai berikut: 

Bait ke 2: 

Ratune ratu utama, Patihe patih 

linuwih. 

Pra nayaka tyas raharja, 

Panekare becik-becik. 

Parandene tan dadi, Paliyasing 

kalabendu. 

Malah sangkin andadra, 

Rubeda kang ngreribeti. 

Beda-beda hardane, Wong 

sanegara. 

Bait ke 7: 

Hamenangi jaman edan, 

Ewuhaya ing pambudi. 

Melu edan ora tahan, Yen tan 

hora anglakoni. 

Boya kedumen melik, Kaliren 

wekasanipun. 

Dilalah karsa Alah, Begja-

Begjane kang lali. 

Begja kang eling, Lan waspada 

Sumber : Buku Panduan Museum Jawa Tengah Ranggawarsito. 

 Terjemahan dari bait ke 2 adalah “ Kepala negaranya (ratu), orang 

yang berbudi luhur. Pelaksana pemerintahanya (patih), mempunyai banyak 

kelebihan. Para mentri ahli dibidangnya, aparat pemerintah menjalankan 
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kewajiban dengan baik, meskipun demikian yang terjadi tidak mampu menolak 

datangnya era yang tak menentu dan semakin menjadi-jadi, berbagai kejadian 

semakin mengacaukan keadaan, pandangan yang berbeda-beda terjadi pada 

setiap orang”. terjemahan bait ke 7 “Mengalami kehidupan dijaman gila (edan). 

Serba ragu di dalam berpikir, ikut edan tidak sampai hati, tetapi jika tidak  

mengikuti tidak ikut merasakan senang dan akirnya malah menderita 

kelaparan, tetapi (sebenarnya) diluar itu ada keadilan Tuhan, biar 

bagaimanapun bahagianya orang yang lupa diri lebih bahagia orang yang 

masih sadar dan waspada”  

  Museum Jawa Tengah Ranggawarsita merupakan museum yang sudah 

mengalami 4 kali pergantian nama yakni : Museum Persiapan, Museum Jawa 

Tengah, Museum Negeri Jawa Tengah Ranggawarsita, Museum Jawa Tengah 

Ranggawarsita. Pergantian nama yang sering terjadi merupakan kesesuaian, 

kesesuaian nama tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan nama 

yang cocok sehingga dapat menambah kewibawaan Museum Jawa Tengah 

Ranggawarsita. 

D. Struktur Organisasi Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Tahun 1983-

2006 

 Struktur organisasi diperlukan dalam mempertegas pembagian tugas dan 

wewenang yang menjadikan tanggung jawab dari setiap orang yang terlibat 

didalamnya, sehingga kerjasama memperoleh hasil yang optimal. Dalam 

melaksanakan kegiatan dalam tercapainya suatu tujuan maka diperlukan suatu 

wadah agar terdapat kesamaan dalam tujuan serta arah yang dikehendaki. 



38 

Organisasi ketatalaksanaan Museum Jawa Tengah Ranggawarsita pada 

awalnya mengacu pada Keputusan Mendikbud nomor: 001/O/1991 tanggal 09 

Januari 1991 dengan struktur kepala museum dibantu oleh seorang kepala 

subbag tata usaha dan kelompok kerja teknis yang membidangi tugas - tugas 

studi koleksi, konservasi dan preparasi serta bidang pelayanan bimbingan 

edukatif cultural. Dalam kelompok kerja teknis ini diarahkan kedepan untuk 

menjadi tenaga fungsional khusus kepamongbudayaan dengan nama jabatan 

pamong budaya atau biasanya jabatan ini diberikan oleh orang yang dituakan. 

Berikut diagram struktur organisasi Museum Jawa Tengah Ranggawarsita, 

dimana stuktur organisasi merupakan faktor pendukung keberhasilan museum. 

Struktur Organisasi Museum Jawa Tengah Ranggawarsita 

(Berdasarkan Kep. Mendikbud No.001/O/1991 Tanggal 9 Januari 1991) 

Gambar 4: Struktur Organisasi Museum Jawa Tengah Ranggawarsita  

Sumber : Museum Jawa Tengah Ranggawarsita 

 

Bersamaan dengan pemberlakuan UU No. 22/1999, dan Peraturan 

Pemerintah (PP) nomor 25/2000 selanjutnya melalui Peraturan Daerah nomor 

01/2000 tanggal 02 April 2002, struktur organisasi ketatalaksanaan Museum 

Jawa Tengah Ranggawarsita berubah menjadi kepala museum dibantu oleh 

KEPALA MUSEUM 

SUB BAGIAN 

TATA USAHA  

KAPOKJA 

KONSERVASI  
KAPOKJA KAPOKJA  KAPOKJA  



39 

seorang kepala sub bagian tata usaha bersama dua orang kepala seksi, masing 

- masing seksi kepala seksi pengkajian dan pelestarian koleksi dan kepala seksi 

pelayanan dan tata pameran serta beberapa tenaga fungsional khusus yang 

pembidangan tugasnya mencakupi penelitian dan pengembangan kebudayaan 

permuseuman. Susunan organisasi tersebut, maka kegiatan dan bidang tugas 

museum negeri bersifat administrative dan teknis ilmiah. 

 Bidang tugas yang bersifat administratif merupakan kegiatan di Sub 

Bagian Tata Usaha, antara lain: surat menyurat, kepegawaian, keuangan, 

perpustakaan dan keamanan. 

Struktur Organisasi Museum Jawa Tengah Ranggawarsita 

(Berdasarkan Perda No.1 Tanggal 2 April 2002) 

Gambar 5 : Struktur Organisasi Museum Jawa Tengah Ranggawarsita

Sumber: Museum Jawa Tengah Ranggawarsita. 

Struktur ini memiliki 7 tugas pokok dan fungsi antara lain: 

1. Melaksanakan pendataan, pengumpulan dan pendokumentasian koleksi. 

2. Melaksanakan penelitian, koleksi, penerbitan dan publikasi hasil penelitian 

koleksi. 

3. Melaksanakan konservasi benda budaya secara preventif dan kuratif. 
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4. Melaksanakan restorasi dan rekonstruksi benda budaya. 

5. Melaksanakan renovasi tata pameran museum.  

6. Melaksanakan reproduksi dan pengamanan benda budaya.  

7. Melaksanakan layanan edukatif cultural kepada masyarakat 

E. Visi dan Misi Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Tahun 1983-2006 

Perubahan visi dan misi museum dilakukan guna untuk memperbarui 

motivasi dalam kinerja pegawai Museum Jawa Tengah Ranggawarsita untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Adapun visi Museum Jawa 

Tengah Ranggawarsita adalah ”Menjadi Museum Kebanggaan Masyarakat

Jawa Tengah”. Berubahnya struktur organisasi, visi Museum Jawa Tengah 

Ranggawarsita ikut diperbarui guna untuk memberikan pelayanan yang lebih 

baik pada masyarakat yang sebelumnya visi Museum Jawa Tengah. 

Ranggawarsita adalah ”Menjadi Museum Kebanggaan Masyarakat Jawa

Tengah” menjadi ”Membangun Manusia dan Lingkungan Alam Jawa Tengah

Yang Maju Dan Berwawasan Budaya Tinggi”. Visi yang dimiliki Museum

Jawa Tengah Ranggawarsita berjalan sesuai dengan keinginan Museum Jawa 

Tengah Ranggawarsita di tahun 2002 ikut mewadahi dalam aktivitas budaya 

masyarakat Semarang dan sekitarnya. (Depdikbud, 1996: 2). 

Misinya adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai 

organisasi mendatang oleh semua pihak yang berkepentingan dalam organisasi 

untuk mewujudkan visi. Misi organisasi merupakan tugas utama yang harus 

dilakukan organisasi dalam mencapi tujuannya. Pernyataan misi yang jelas 

akan memberikan stabilitas managemen dan kepemimpinan organisasi.   
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Untuk mewujudkan visi Museum Jawa Tengah Ranggawarsita 

ditetapkan misi sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan, menyelamatkan dan merawat - melestarikan benda - benda 

pusaka alam dan budaya Jawa Tengah 

b. Mengkaji - mengkomunikasikan dan memberdayakan potensi kekayaan 

pusaka budaya Jawa Tengah guna menunjang proses pembelajaran dan 

penyediaan sumber belajar budaya yang menyenangkan bagi anak-anak 

bangsa menuju terwujudnya estafet perjalanan budaya yang berjati diri 

bangsa Indonesia. (Depdikbud, 1996: 3) 

F. Tata Ruang Pameran 

Pengertian dari pameran adalah penampilan satu atau beberapa objek 

benda koleksi yang ditata dengan tema secara sistematis untuk mengungkap 

latar belakang objek yang dipamerkan kepada pengunjung. (Depdiknas, 

2000:43). Tujuan dari pameran adalah untuk memberikan informasi kepada 

pengunjung tentang benda koleksi yang dimiliki museum. Pameran di museum 

memiliki berbagai bentuk sesuai tujuan dari sebuah museum. Museum Jawa 

Tengah Ranggawarsita memiliki bentuk pameran sebagai berikut:  

a. Pameran Tetap 

Pameran ini relatif tidak berubah - ubah bentuknya, terutama 

mengenai sistematika tema harus dapat menggambarkan kesatuan wilayah 

dalam kurun waktu tertentu pada bidang sosial, sejarah, dan budaya. 

Sistematika pameran tetap ini dapat berubah minimal dalam kurun waktu 5 

tahun.  
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b. Pameran Khusus / Temporer 

Pameran ini dapat berubah - ubah temanya. Pelaksanaan pameran ini 

hanya membutuhkan waktu yang singkat, antara tiga minggu hingga satu 

bulan. Pengambilan tema dapat dikaitkan dengan suatu peristiwa, perayaan, 

atau tema - tema lain yang bersifat khusus. Kegiatan pameran temporer atau 

khusus dilakukan pada umumnya untuk menunjang pameran tetap yang 

sudah ada di museum, sehingga pameran dilaksanakan di sekitar museum. 

c. Pameran Keliling 

Pameran ini merupakan salah satu pameran yang dirancang dalam satu 

program, lengkap dengan koleksi dan sarananya. Benda-benda koleksi 

dibawa dari tempat yang satu ke tempat yang lain, dimana pameran tersebut 

diselenggarakan. Pemilihan tema pameran pada umumnya dikaitkan dengan 

kegiatan publikasi museum dan pengenalan khasanah budaya dan 

lingkungannya (Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional, 2000:43). 

Dalam penyajian koleksi di museum menggunakan tata pameran 

tertentu, sehingga koleksi yang ada di museum tersebut dapat 

menyampaikan informasi atau pesan yang terrkandung dalam koleksi itu. 

Pengunjung dapat memperoleh informasi yang diinginkan dengan hanya 

berkeliling dari suatu ruangan ke ruangan lain dengan melihat dan membaca 

apa yang tertera di dalam ruang pameran. Artinya koleksi beserta 

pendukungnya telah menjalankan menjalankan tugasnya sebagai pembawa 

informasi dan telah melakukan komunikasi yang baik dengan pengunjung. 
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Komunikasi yang baik didalam museum dapat terjadi apabila koleksi 

di ruang pamer beserta sarana pendukungnya telah ditata sedemikian baik 

dan jelas mengikuti konsep yang telah dibuat oleh pengelola museum. 

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam suatu pameran, yaitu: 

a. Pendekatan Artistik atau Estetis 

 yaitu cara penyajian benda-benda koleksi dengan mengutamakan 

segi keindahan. Oleh karena itu penataan ruang pameran diusahakan 

dengan menempatkan beberapa koleksi dengan ditunjang oleh latar 

belakang, pencahayaan dan tata warna yang menarik. 

b. Pendekatan Pragmatis Evokatif atau Romantik 

yaitu cara penyajian dan penempatan lokasi secara tepat sesuai 

dengan kondisi aslinya, sehingga dapat mengungkapkan suasana tertentu 

yang berhubungan dengan koleksi yang dipamerkan. Penyajian dengan 

metode ini dapat menarik minat pengunjung dan dapat menumbuhkan 

komunikasi terhadap koleksi yang dipamerkan. 

c. Pendekatan Intelektual atau Edukatif 

yaitu cara penyajian dan penempatan koleksi sehingga dapat 

mengungkapkan serta memberi informasi ilmu pengetahuan kepada 

pengunjung. Agar benda koleksi dapat berbicara dan bercerita perlu 

ditunjang dengan foto-foto dan peranannya dalam masyarakat, dapat 

dengan mudah dipahami oleh pengunjung dan dapat dijadikan sumber 

ilmu pengetahuan (Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, 1994:26). 
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BAB IV  

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Bangunan Museum Jawa Tengah Ranggawarsita merupakan hasil dari 

penentuan rencana induk diperoleh dari sayembara yang dimenangkan oleh tim 

mahasiswa UNDIP yang dipimpin oleh Totok Rusmanto dengan rancangan 

bangunan standart museum di Asia Tenggara dengan luas bangunannya 8.438 

m mencakupi pendapa, gedung pertemuan, gedung pameran tetap, 

perpustakaan, laboratorium, perkantoran, gedung deposit koleksi. Koleksi 

yang semakin meningkat di tahun berikutnya Museum Jawa Tengah 

Ranggawarsita menambah jumlah gedung yang difungsikan sebagai gedung 

karantina dan ruang pamer khusus dengan membuka ruang pamer koleksi emas 

dan logam mulia. 

Sebagian besar Koleksi yang ada dimuseum Jawa Tengah 

Ronggowarsito Pengadaannya melalui pemberian imbalan ada juga hidah dari 

masyarakat. Kegiatan studi koleksi meliputi beberapa tahun kegiatan, mulai 

menginventaris, mengkatalog, mendokumen, dan mendeskripsi koleksi. 

Kegiatan ini memerlukan ketelitian di dalam penangananannya. Hasil dari 

kegiatan ini merupakan data koleksi yang setiap saat diperlukan masyarakat, 

baik untuk kepentingannya penelitian, membantu proses pembelajaran, 

maupun sekadar menambah referensi atau wawasan tentang benda-benda 
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warisan budaya. Namun karena keterbatasan tenaga, belum semua koleksi yang 

dimiliki berhasil diidentifikasi  

Menjaga koleksi agar tidak mengalami kerusakan, maka pihak museum 

melakukakan perawatan koleksi. Museum Jawa Tengah Ranggawarsita 

melakukan kegiatan konservasi dan restorasi koleksi dalam melakukan 

perawatan pada koleksi. Teknik konservasi merupakan teknik yang digunakan 

oleh pihak museum dalam menjaga, memelihara pelestarian benda budaya. 

Konservasi berfungsi sebagai alat pengontrol suatu peristiwa yang merugikan 

bagi koleksi dan lingkungan atau bangunan/ gedung museum itu sendiri, 

sebagai senjata untuk menanggulangi bahaya yang mengancam koleksi dan 

lingkungannya Adapula tindakan - tindakan yang dilakukan oleh pihak 

Museum Jawa Tengah Ranggawarsita dalam mengenalkan koleksinya sebagai 

pelestarian budaya yakni menyelenggarakan kegiatan - kegiatan budaya, baik 

dalam bentuk pelestarian maupun dalam bentuk pengembangan budaya, seperti 

ceramah, workshop, seminar, lomba, sayembara, festival, dan sebagainya.  
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