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Abstrak 

Kota Semarang merupakan gerbang utama menuju Jawa Tengah. Semua 

wisatawan yang akan menuju Jawa Tengah akan melewati kota  Semarang sebagai kota 

transit maupun dapat juga dijadikan tujuan wisata. Selama ini Jawa Tengah sudah 

mempunyai tempat yang tepat untuk mewadahi kebudayaan  daerah di Jawa Tengah.  

Tempat tersebut yang selama ini kita kenal dengan nama Museum  Ronggowarsito.  

Namun  Museum Ronggowarsito adalah museum umum yang mengoleksi  artefak-artefak 

penting yang ditemukan di provinsi Jawa Tengah.  Untuk display kebudayaan  daerah 

dirasa sangat kurang karena hanya disediakan 2 area dari 8 area yang ada.  Hal ini tidak  

sepadan dengan fungsi museum sebagai pusat perkenalan kebudayaan antar daerah di 

propinsi  Jawa Tengah.   

 Perencanaan dan perancangan redesain Museum Ronggowarsito memiliki 

tujuan untuk mewujudkan sebuah wisata yang menarik, modern dan menjadi 

wadah dalam pelestarian koleksi museum. Metode yang digunakan dalam 

perencanaan dan perancangan pusat rehabilitasi narkoba ini menggunakan 

metode, (1) Studi Literatur, dan (2) Studi Banding.  

Desain Museum Ronggowarsito menekankan konsep modern tetapi tidak 

lepas dari unsur kearifan lokal, sehingga untuk menerapkan konsep tersebut 

museum ronggowarsito ini nantinya akan menggunakan konsep arsitektur 

kontemporer, dengan konsep tersebut bangunan dapat menarik perhatian 

pengunjung sehingga pengunjung dapat mengetahui nilai sejarah koleksi. 

Kata kunci : Redesain Museum, Ronggowarsito, arsitektur kontemporer, semarang. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kota Semarang merupakan gerbang utama menuju Jawa Tengah. Semua 

wisatawan yang akan menuju Jawa Tengah akan melewati kota  Semarang sebagai 

kota transit maupun dapat juga dijadikan tujuan wisata.  Sebagai ibu kota  Jawa 

Tengah tentunya semarang harus dapat mewakili seluruh kebudayaan daerah yang 

ada di  Jawa Tengah.  Oleh karena itu, Semarang harus mempunyai wadah guna 

menampung cerminan  kebudayaan daerah yang sudah ada di Jawa Tengah baik 

yang modern maupun yang sudah  sangat kuno yang perlu dijaga kelestariannya.     

Selama ini Jawa Tengah sudah mempunyai tempat yang tepat untuk 

mewadahi kebudayaan  daerah di Jawa Tengah.  Tempat tersebut yang selama ini 

kita kenal dengan nama Museum  Ronggowarsito.  Namun  Museum 

Ronggowarsito adalah museum umum yang mengoleksi  artefak-artefak penting 

yang ditemukan di provinsi Jawa Tengah.  Untuk display kebudayaan  daerah dirasa 

sangat kurang karena hanya disediakan 2 area dari 8 area yang ada.  Hal ini tidak  

sepadan dengan fungsi museum sebagai pusat perkenalan kebudayaan antar daerah 

di propinsi  Jawa Tengah.   

Letak museum ini berada dalam kawasan bundaran Kali Banteng yang 

merupakan kawasan ramai yang boleh dianggap sebagai pintu gerbang menuju kota 

Semarang.  Apabila datang dari  arah Jakarta dengan perjalanan darat sebelum 

memasuki kota Semarang akan melewati bundaran Kali Banteng.  Begitu juga 

apabila kita menempuh dengan perjalanan udara, keluar  dari pintu gerbang 
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Bandara Internasional Ahmad Yani, pelancong akan dihadapkan langsung  dengan 

wajah museum Ronggowarsito.  Hal ini seharusnya menjadi sebuah kelebihan yang 

dapat  menonjolkan sisi arsitektural sebuah museum yang membuat masyarakat 

umum penasaran dan  tertarik masuk ke dalamnya.  Sangat bertolak belakang 

dengan yang ada sekarang ini, bangunan  Museum Ronggowarsito tidak 

mempunyai hal yang spesial dari bangunan-bangunan di  sekitarnya, sehingga 

hirarki yang seharusnya didapat menjadi hilang dengan sendirinya.   Hal tersebut 

berdampak langsung dengan menurunnya jumlah pengunjung Museum 

Ronggowarsito. Berikut data pengunjung Museum Ronggowarsito dalam kurun 

waktu lima tahun terakhir :  

No. 

Tipe 

Pengunjung 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 TK/SD 31.856 21.456 23.845 23.122 24.562 

2 SMP 10.126 6.458 7.445 6.134 4.798 

3 SMA 3.126 4.457 2.138 6.642 3.347 

4 Mahasiswa 625 315 1.058 1.332 1.189 

5 Mancanegara 37 13 415 165 932 

6 Pengunjung 

Umum 

7450 8.530 10.564 9.321 7.489 

Jumlah 55.227 43.237 47.474 48.726 41.328 

 

Tabel  1. 1 Tabel Pengunjung Museum Ronggowarsito Tahun 2012-2016 

Sumber : Laporan Tahunan Pengurus Museum Jawa Tengah Ronggowarsito 
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Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pengunjung per tahun semakin menurun, dari 

angka 55 ribu menjadi 41 ribu wisatawan. 

Dari semua fenomena itulah, Museum Ronggowarsito harus berubah mejadi 

sebuah  museum yang selain menampung koleksi artefak prasejarah dan perjuangan 

rakyat Jawa Tengah  dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan tetapi juga 

museum yang dapat  mencerminkan seluruh kebudayaan setiap daerah yang ada di 

Jawa Tengah dan menjadi ajang promosi bagi setiap daerah untuk menarik 

wisatawan.   

1.2 Tujuan, dan Sasaran 

1.2.1 Tujuan 

Untuk menggali, mengungkapkan, dan merumuskan permasalahan-

permasalahan dan potensi-potensi yang berkaitan dengan perancangan, 

penyelenggaraan, pengelolaan serta pelayanan Museum untuk dapat dianalisis dan 

ditemukan pemecahannya secara kontekstual, fungsional serta arsitektural 

kemudian dituangkan dalam perencanaan dan perancangan Museum 

Ronggowarsito Semarang. 

1.2.2 Sasaran 

Tersusunnya usulan langkah-langkah perencanaan dan perancangan museum  

Ronggowarsito yang baru, berdasarkan kebutuhan dan aspek perancangan. 



4 

 

 

 

 

 

1.3 Permasalahan 

1.3.1 Permasalahan Umum 

Dalam Redesain Museum Ronggowarsito ini permasalahan yang dibahas 

adalah bagaimana mewujudkan suatu bangunan museum yang berfungsi sebagai 

sarana konservasi, tempat wisata dan menjadi landmark di kawasan semarang barat. 

1.3.2 Permasalahan Khusus 

Permasalahan khusus yang ada pada Redesain Museum Ronggowarsito ini 

adalah aspek konteksual dan fungsional yang berkaitan dengan budaya , perilaku , 

serta cara penyajian, perawatan dan perlindungan koleksi museum. 

1.4 Lingkup Pembahasan 

1.3.1 Ruang Lingkup Substansial 

Ruang lingkup perencanaan dan perancangan kembali Museum 

Ronggowarsito, yakni  bangunan tunggal yang terdiri dari ruang display dan 

fasilitas pendukung lainnya beserta  perancangan tapak yang ada di dalamnya. 

1.3.2 Ruang Lingkup Spasial 

Perencanaan dan perancangan kembali Museum Ronggowarsito berada 

dalam  kawasan Kali Banteng Semarang pada khususnya dan Propinsi Jawa Tengah 

pada umunya. 

1.5 Metode Pembahasan 

Metode pembahasan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah Metode 

deskriptif, yaitu dengan pengumpulan data. Pengumpulan data ini ditempuh melalui 

studi pustaka/studi literatur dan observasi lapangan, untuk kemudian dianalisa dan 
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dilakukan suatu pendekatan yang menjadi dasar penyusunan konsep program 

perencanaan dan perancangan.   

Tahap pengumpulan data yang dimaksud dilakukan melalui :  

a. Studi Literatur  

Yaitu dengan mempelajari literature baik dari buku-buku maupun 

browsing internet mengenai teori, konsep dan standar perencanaan dan 

perancangan museum.  

b. Studi Banding  

Melakukan perbandingan terhadap hasil-hasil observasi yang dilakukan 

pada beberapa bangunan yang berfungsi sama untuk analisa dan criteria 

yang diterapkan pada mseum yang akan diprogramkan   

1.6 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, sistematika dalam penyusunan Landasan Program 

Perencanaan dan Perancangan Redesain Museum Ronggowarsito di Kota 

Semarang meliputi : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, ruang 

lingkup, metode pembahasan, sistematika pembahasan, serta alur bahasan dan alur 

pikir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA REDESAIN MUSEUM RONGGOWARSITO 

SEMARANG 

Membahas tinjauan mengenai Pusat Seni dan Sejarah Kolonialisme, tinjauan secara 

umum perkembangan seni dan sejarah kolonialisme di Indonesia, Studi Literatur 
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Terhadap Bangunan Galeri seni dan Museum Sejarah di suatu daerah, serta tinjauan 

beberapa bangunan pendukung. 

BAB III TINJAUAN LOKASI 

Membahas tentang gambaran umum pemilihan tapak di Kota Semarang berupa data 

fisik maupun non fisik, gambaran khusus berupa batas wilayah, karakteristik, serta 

gambaran umum tata ruang kelola Kota Semarang, serta tinjauan khusus mengenai 

potensi untuk merancang sebuah bangunan Pusat Galeri dan Sejarah Kolonialisme  

BAB IV PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan tentang uraian dasar-dasar pendekatan konsep perencanaan 

dan perancangan awal dan analisis mengenai pendekatan fungsional, pelaku dan 

aktivitasnya, kebutuhan jenis ruang, hubungan kelompok ruang, sirkulasi, 

pendekatan kebutuhan Pusat Galeri dan Sejarah Kolonialisme pendekatan 

kontekstual, optimaliasi lahan, pendekatan besaran ruang, serta analisa pendekatan 

konsep perancangan secara kinerja, teknis dan arsitektural.  

BAB V KESIMPULAN 

Berisi Kesimpulan dan Saran 

1.7 Keaslian Penulisan 

Keaslian Landasan Perencanaan dan Perancangan Arsitektur  ini berdasarkan pada 

beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karekteristik yang relatif sama 

dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal studi banding, tinjauan, konsep 

dan desain yang digunakan.  
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Sebagai pembanding, berikut beberapa perbedaan isi penulisan tugas akhir 

a.n Akhyar Yulinur mahasiswa undip dengan tugas akhir ini : 

No. Nama Jenis Laporan Judul Laporan 

1 Akhyar Yulinur Sinopsis Tugas Akhir Redesain Museum Ronggowarsito 

 

Perbedaan 

Tugas Akhir Akhyar Yulinur Tugas Akhir Rayndra Aji Nuraziz 

-Konsep Vernakular -Konsep Arsitektur Kontemporer dengan wawasan 

tradisional jawatengah 

-Aspek penekanan hanya bertujuan untuk 

mempromosikan budaya jawa tengah. 

-Aspek Penekanan penyajian koleksi modern 

menggunakan teknologi computerise dan sensor. 

-Penambahan Display Pameran -Peningkatan kualitas display ke teknologi yang lebih 

modern 

-Ruang Audiovisual disendirikan -Ruang audio visual ikut berperan dalam sirkulasi 

pengunjung 

Tabel  1. 2 Keaslian Penulisan 

Sumber : Analisa Pribadi 

 

Berdasarkan uraian di atas, walau pun telah ada penelitian sebelumnya baik 

berkaitan dengan tinjauan site, program ruang dan konsep, namun tetap berbeda 

dengan Tugas Akhir  ini. Dengan demikian, maka topik  Tugas Akhir ini benar-

benar asli. 
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1.8 Alur Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AKTUALITA  .  

Kota Semarang memiliki banyak kesenian dan kebudayaan namun sebagian besar aset tersebut 

kurang terawat dan kurang mendapat sarana promosi wisata yang baik. Dalam masalah tersebut 

muncul solusi yaitu “Redesain Museum Ronggowarsito Jawa Tengah “. 

URGENSI  

perlu Mendesain ulang Museum Ronggowarsito yang berkesinambungan dengan unsur rekreatif . 

Fungsi kegiatan berupa konservasi koleksi, pendidikan, bisnis dan fungsi rekreasi itu sendiri .   

ORIGINALITAS  

Perencanaan dan perancangan Redesain Museum Ronggowarsito Jawa Tengah untuk menjaga 

koleksi museum, sarana rekreasi pendidikan serta meningkatkan potensi wisata daerah . 

 

TUJUAN 

Untuk menggali, mengungkapkan, dan merumuskan permasalahan-permasalahan dan potensi-

potensi yang berkaitan dengan perancangan, penyelenggaraan, pengelolaan serta pelayanan Museum 

untuk dapat dianalisis dan ditemukan pemecahannya secara kontekstual, fungsional serta arsitektural 

kemudian dituangkan dalam perencanaan dan perancangan Museum Ronggowarsito Semarang. 

SASARAN 

Tersusunnya usulan langkah-langkah perencanaan dan perancangan museum  Ronggowarsito yang 

baru, berdasarkan kebutuhan dan aspek perancangan 

 

STUDI LITERATUR 

Landasan Teori  

Standar perencanaan dan perancangan 

STUDI BANDING 

Museum Gunung Api Merapi 

Museum Tsunami Aceh 

PENDEKATAN PERENCANAAN & 

PERANCANGAN 

- Aspek Kontekstual - Aspek Teknis  

- Aspek Fungsional   - Aspek Kinerja  

- Aspek Arsitektural 

LAPORAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR 

LP3A 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

REDESAIN MUSEUM RONGGOWARSITO SEMARANG 

2.1 Pengertian Redesain Museum Ronggowarsito Semarang 

a) Pengertian Redesain 

Redesain diadopsi dari bahasa inggris redesain, yaitu re- dan design. Dalam 

Bahasa Inggris, penggunaan kata re- mengacu pada pengulangan atau melakukan 

kembali, sehinggga redesign dapat diartikan sebagai desain ulang. Redesain 

mengacu pada sebuah proses perencanaan dan perancangan untuk melakukan suatu 

perubahan pada struktur dan fungsi suatu benda, bangunan, maupun sistem untuk 

manfaat yang lebih baik dari desain sebelumnya.  Adapun definisi menurut 

beberapa sumber, yaitu:  

1. Menurut American Heritage Dictionary (2006) “redesign means to make 

a revision in the appearance of”, yang dapat diartikan membuat revisi 

dalam penampilan atau fungsi.  

2.  Menurut Collins English Dictionary (2009) “redesign is to the design of 

(something)”, yang dapat diartikan mengubah desain dari (sesuatu).  

3. Menurut Salim’s Ninth Collegiate English-Indonesia Dictionary (2000), 

redesign berarti merancang kembali. 

Dari beberapa pengertian Redesain menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa 

redisain memiliki arti revisi/merancang kembali penampilan atau fungsi suatu 

objek. 
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b) Pengertian Redesain Museum Ronggowarsito 

Jadi dapat disimpulkan pengertian dari Redesain Museum Ronggowarsito 

adalah mendesain ulang dengan menambah atau mengurangi tempat yang berguna 

untuk mengawetkan, memelihara, serta memberi pengetahuan mengenai cacatan 

sejarah kepada masyarakat umum.  

2.2 Tinjauan Museum 

2.2.1 Pengertian Museum 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa museum 

/mu·se·um/ /muséum/ adalah gedung yang digunakan sebagai tempat untuk 

pameran tetap benda-benda yang patut mendapat perhatian umum, seperti 

peninggalan sejarah, seni, dan ilmu; tempat menyimpan barang kuno (KBBI, 2012). 

Arti kata yang dipaparkan menurut KBBI ini lebih pada bangunan atau gedung yang 

digunakan sebagai wadah penyimpanan benda-benda bersejarah atau memiliki nilai 

sejarah, seni, dan ilmu pengetahuan.  

Direktorat Museum, menjelaskan bahwa museum merupakan suatu badan 

tetap, tidak tergantung kepada siapa pemiliknya melainkan harus tetap ada. 

Museum bukan hanya merupakan tempat kesenangan, tetapi juga untuk 

kepentingan studi dan penelitian (Direktorat Museum, 2007). Museum terbuka 

untuk umum dan kehadiran serta fungsi-fungsi museum adalah untuk kepentingan 

dan kemajuan masyarakat. Direktorat museum memaparkan bahwa museum 

merupakan badan usaha yang berguna untuk memajukan masyarakat.  

Museum memiliki hubungan dengan warisan budaya yakni sebagai lembaga, 

tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda bukti 
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materiil hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna menunjang 

upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa (Pasal 1. (1). PP. No. 

19, 1995). Namun museum dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan 

kebudayaan pada umumnya mempunyai arti yang sangat luas. Koleksi museum 

merupakan bahan atau obyek penelitian ilmiah. Museum bertugas mengadakan, 

melengkapi dan mengembangkan tersedianya obyek penelitian ilmiah itu bagi 

siapapun yang membutuhkan. Museum bertugas menyediakan sarana untuk 

kegiatan penelitian bagi siapapun, disamping itu museum bertugas melaksanakan 

kegiatan penelitian dan menyebar luaskan hasil penelitian tersebut untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan umumnya (Direktorat Museum, 2007). Dari 

definisi ini lebih menitik beratkan fungsi museum sebagai tempat penelitian.  

Definisi dan arti kata museum yang sudah dipaparkan, masing- masing 

memiliki memiliki arti kata dan penekanan yang berbeda-beda. International 

Council of Museum (ICOM) sebagai dewan internasional yang mendefinisikan 

museum menjadi lebih lengkap. International Council of Museum (Statutes, ICOM, 

2007) mengatakan bahwa : “A museum is a non-profit, permanent institution in the 

service of society and its development, open to the public, which acquires, 

conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and intangible 

heritage of humanity and its environment for the purposes of education, study and 

enjoyment.” Pernyataan ICOM mengenai museum ini merupakan pernyataan 

tentang museum yang merupakan lembaga yang tidak mencari keuntungan, sebuah 

institusi permanen yang melayani masyarakat dan pengembangan, terbuka untuk 

umum, megumpulkan, melestarikan, meneliti, mengkomunikasikan, dan 
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memamerkan warisan sejarah manusia dan alam baik yang berwujud maupun tidak 

berwujud dengan tujuan edukasi, pembelajaran, dan hiburan.  

Definisi yang dipaparkan ICOM mencakup semua elemen yang telah 

dipaparkan sebelumnya, mulai dari sifat, tugas dan tujuannya telah jelas dipaparkan 

oleh ICOM. Tiga hal yang sudah dipaparkan kemudian akan digunakan sebagai 

dasar dan landasan mengenai pengertian museum.    

2.2.2 Klasifikasi  Museum 

Museum yang berdiri di Indonesia memilik beberapa jenis yang dibedakan 

menurut jenis koleksinya. Jenis-jenis museum (Coleman, 2012) menurut 

koleksinya antara lain :  

1. Museum Seni 

Museum seni merupakan sebuah ruang untuk pameran seni, biasanya 

merupakan seni visual, dan biasnya terdiri dari lukisan, ilustrasi, dan patung. 

Koleksi dari lukisan dan dokumen lama biasanya tidak dipamerkan di   

2. Museum Sejarah 

Museum sejarah merupakan museum yang memeberikan edukasi terhadap 

sejarah dan relevansinya terhadap masa sekarang dan masa lalu. Beberapa 

museum sejarah menyimpan aspek kuratorial tertentu dari sejarah dari lokal 

tertentu. Museum jenis ini memiliki koleksi yang beragam termasuk dokumen, 

artefak, seni, dan benda arkeologi.  

 

3. Museum Maritim 
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Museum maritim merupakan museum yang menspesialisasikan terhadap objek 

yang berhubungan dengan kapal, dan perjalanan di laut dan danau.  

4. Museum Otomotif 

Museum Otomotif merupakan museum yang memamerkan kendaraan.  

5. Museum Sejarah Alam 

Alam Museum sejarah alam merupakan museum yang memamerkan dunia 

alam yang memiliki fokus di alam dan budaya. Pada umumnya memberi 

edukasi yang berfokus pada dinosaurus, sejarah kuno, dan antropologi. 

6. Museum Open Air 

Museum open air merupakan museum yang mengkoleksi dan membangun 

kembali bangunan tua di daerah terbuka luar. Biasanya bertujuan untuk 

menciptakan kembali bangunan dan suasana lansekap masa lalu.  

7. Science Museum  

Science museum merupakan museum yang membahas tentang seputar masalah 

scientific dan sejarahnya. Untuk menjelaskan penemuan- penemuan yang 

kompleks, pada umumnya digunakan media visual. Museum jenis ini 

memungkinkan memiliki studioMAX yang merupakan studio visual tiga 

dimensi.  

8. Museum Spesialisasi 

Museum spesialisasi merupakan museum yang menspesialisasikan pada topik 

tertentu. Contoh museum ini adalah museum ulos, museum batik, museum 

music, museum anak, museum gelas, dan sebagainya. Museum ini umumnya 
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memberi edukasi dan pengalaman yang berbeda dibandingkan museum 

lainnya. 

9. Museum Virtual  

Museum virtual merupakan museum yang berada di dunia maya yang berupa 

internet dimana tidak memiliki fisik museum dan isinya hanya berupa data. 

Berdasarkan jenis-jenis museum yang diurai menurut benda koleksinya, 

museum iklan termasuk ke dalam museum seni dan sejarah 

2.2.3 Sejarah Perkembangan Museum di Indonesia 

Cikal bakal museum di Indonesia tampaknya diawali oleh sepak terjang 

George Edward Rumphius (1628-1702), seorang naturalis yang mengoleksi benda-

benda yang dikumpukannya selama proses penenlitian. Rumphius mendirikan 

sebuah museum pada tahun 1662 di Ambon, yakni De Amboinsch Raritenkaimer. 

Namun disayangkan, museum tersebut tidak dapat dilacak lagi sisa peninggalannya 

sekarang. Sejarah perkembangan museum di Indonesia secara kelembagaan dapat 

ditarik mundur sampai ke tahun 1778. Pada 24 April 1778 di Batavia ( kemudian 

disebut Jakarta) didirikan Bataviaasch Genootschap van Kunstenen Wetenschaapen 

oleh Pemerintah Belanda. Lembaga ini memiliki slogan Ten Nuttle van het 

Algemeen (Untuk Kepentingan Masyarakat Umum). Slogan itu mendorong 

lembaga tersebut tidak hanya menghimpun benda-benda sebagai sarana penelitian 

tetapi di tahun-tahun berikutnya juga dapat berkembang menjadi museum. Museum 

secara resmi dibuka pada tahun 1868. Pada tahun 1923 perkumpulan ini 

memperoleh gelar Koninklijk karena jasanya di dalam bidang ilmiah.  
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Setelah Republik Indonesia Merdeka, pada tanggal 26 Januari 1950, 

Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschaapen berganti 

nama menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia. Semboyan lembaga tersebut 

berubah menjadi: Memajukan Ilmu-ilmu Kebudayaan yang Berfaedah untuk 

Meningkatkan Pengetahuan tentang Kepulauan Indonesia dan Negeri-negeri 

sekitarnya. Pada tanggal 17 September 1962, Lembaga Kebudayaan Indonesia 

menyerahkan pengelolaan museum kepada pemerintah Indonesia yang kemudian 

menjadi Museum Pusat. Sejak tahun 1979, berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan, museum ini menggunakan nama Museum Nasional 

atau yang lebih banyak dikenal dengan Museum Gajah. Pada tahun 1948 

pemerintah membentuk Jawatan Kebudayaan yang berada dibawah Kementerian 

Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Pada tahun 1957 jawatan tersebut 

memiliki unit kerja yang disebut Urusan Museum.  

Pada perkembangan selanjutnya terus mengalami peningkatan dan 

penyesuaian yakni tahun 1965 Urusan Museum menjadi Lembaga Museum-

museum Nasional. Pemerintah Republik Indonesia terus mengembangkan museum 

sejak Pembangunan Lima Tahun (PELITA) I sampai V atau dalam waktu 25 tahun. 

Dengan berbagai proyek semisal Proyek Pembinaan Permuseuman, dilakukan 

pemugaran dan perluasana museum lama dan pembangunan museum baru di setiap 

propinsi. Selama kurun waktu tersebut terdapat tidak kurang dari 262 museum di 

Indonesia. Museum-museum tersebut berada di lingkungan Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah daerah, dan swasta. Setelah tahun 1998 
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terjadi perubahan yang cukup berarti dalam pengelolaan organisasi atau lembaga di 

Indonesia termasuk museum.  

2.2.4 Fungsi dan Tugas Museum 

Pada rancangan peraturan pemerintah tentang museum, dipaparkan bahwa 

museum berfungsi sebagai perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi 

dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Pelindungan yang dimaksud 

meliputi penyelamatan, pengamatan, dan pemeliharaan penyelamatan artefak 

dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya. Kemudian temuan artefak tersebut 

akan diamankan oleh Balai Cagar Budaya (BCB) termasuk pemeliharaan keutuhan 

benda (Draf, 2013).  

Pemanfaatan dalam perlindungan benda lebih kepada hubungan pada pihak 

umum yaitu masyarakat. Museum harus mampu dimanfaatkan melalui koleksi 

objek pamernya oleh masyarakat sebagai sarana penelitian, pendidikan, dan 

kesenangan (kegiatan rekreatif) yang sejalan dengan rancangan pemerintah 

mengenai tugas museum.  

International Council of Museum (ICOM) pada hasil musyawarah umum di 

Denmark yang ke-11 pada tanggal 14 Juni 1974, mengemukakan 9 (sembilan) 

fungsi umum museum sebagai berikut : (1) Pengumpulan dan pengamanan warisan 

alam dan Budaya, (2) Dokumentasi dan penelitian ilmiah, (3) Konservasi dan 

preservasi, (4) Penyebaran dan pemerataan ilmu untuk umum, (5) Pengenalan dan 

penghayatan kesenian, (6) Pengenalan kebudayaan antar daerah dan antar bangsa, 

(7) Visualisasi warisan alam dan budaya, (8) Cermin pertumbuhan peradaban umat 
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manusia, dan (9) Pembangkit rasa takwa dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha 

Esa.  

Pernyataan ICOM dalam fungsi museum dan pemerintah memiliki kesamaan 

dalam tiga hal yang menjadi dasar penekanan dan batasan yakni mengedukasi 

masyarakat, sarana rekreasi, dan tempat pengumpulan dan pelestarian serta 

penelitian benda yang memiliki nilai bersejarah.  

2.2.5 Kegiatan dan Persyaratan Ruang Museum 

Kegiatan museum Secara garis besar, kegiatan di dalam museum ini dibagi 

menjadi beberapa kelompok kegiatan yaitu:  

a. Kegiatan Utama  

1. Pameran 

Pameran adalah satu atau lebih koleksi di museum yang ditata 

berdasarkan tema dan sistematika tertentu yang bertujuan untunk 

mengungkapkan keadaan, isi dan latar belakang dari benda-benda 

tersebut untuk diperlihatkan kepada pengunjung museum. (Pedoman 

Pendirian Museum, Direktorat permuseuman, 1999/2000). Berdasarkan 

pengertian dan jangka waktu pelaksanaan pameran, pameran museum 

dibagi menjadi dua jenis:  

a) Pameran Tetap  

Pameran tetap adalah pameran yang diselenggarakan dalam jangka 

waktu sekurang-kurangnya lima tahun. Di mana pada saat itu ruangan 

ruangan pameran tetap sebuah museum terdiri dari 25-40% dari jumlah 
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koleksi yang dimilikinya. Karena setiap museum selalu berusaha 

memperluas koleksinya. 

 

b) Pameran Khusus  

Pameran khusus dibagi menjadi dua, antara lain:  

a. Pameran Sementara 

Pameran sementara adalah pameran yang diselenggarakan dalam 

jangka waktu tertentu dan dalam waktu yang singkat dari satu 

minggu sampai satu tahun. Disebut sebagai pameran sementara 

karena diselenggarakan dalam satu rangkaian acara misalnya untuk 

peringatan atau adanya satu tema/topik yang khusus. Pameran 

sementara dapat mengangkat perubahan menarik dari realita sosial 

budaya di masyarakat, biasanya dipamerkan dalam satu paket 

rangkaian kegiatan. 

b. Pameran Keliling   

Pameran keliling merupakan pameran yang diselenggarakan di luar 

museum pemilik koleksi, dalam jangka waktu tertentu, dalam 

variasi waktu yang singkat. Di mana sejumlah barang koleksi 

dihimpun dalam suatu desain pameran keliling yang topik/temanya 

sudah jelas, dengan katalog pameran yang sudah siap diedarkan.   

 

 

Berikut persyaratan Ruang Pameran : 



19 

 

 

 

1. Ruang Pamer 

• Terlindung dari gangguan , pencurian, kelembaban, kering, dan 

debu Cahaya terang (sebagai bagian dari pameran yang baik). 
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Gambar 2.1 Persyaratan Ruang Pamer 

Sumber : Data Arsitek jilid 1 

 

2. Ruang Audio Visual 

 

Gambar 2.2 Persyaratan Audio Visual 

Sumber : Data Arsitek jilid 1 
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2. Kegiatan Pendidikan  

Dalam sebuah museum juga terdapat berbagai kegiatan seperti kegiatan 

pendidikan yang bersifat aktif seperti: Ceramah, Diskusi, Kursus, 

Perpustakaan, Pemutaran Slide, film dokumenter, film ilmiah, Penerbitan 

katalog yang berhubungan dengan program yang dilaksanakan oleh 

museum.  Dengan adanya kegiatan tersebut menjadikan museum tidak 

hanya sebuah tempat untuk memamerkan benda koleksi namun juga 

mampu menjadi pembimbing yang menjelaskan secara langsung 

kegiatan museum dan sosialisasi program museum seperti himbauan 

tentang pentingnya membagi ilmu dan informasi ke masyarakat umum 

tentang benda koleksi dari pada di miliki secara pribadi. 

Berikut Kegiatan Pendidikan dengan persyaratan ruang khusus di 

Museum : 

1. Perpustakaan 
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Gambar 2.3 Persyaratan Ruang Perpustakaan 

Sumber : Data Arsitek jilid 1 

 

3. Kegiatan Konservasi 

Kegiatan Konservasi, meliputi:   

• Perawatan barang koleksi  

• Pengawetan barang koleksi   

• Pengamanan barang koleksi   
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Berikut Kegiatan Konservasi dengan persyaratan ruang khusus: 

1. Lab. Penelitian Koleksi 

 

 
Gambar 2.4 Persyaratan Laboratorium 

Sumber : Data Arsitek jilid 1 

 

4. Kegiatan Pengelolaan Koleksi, meliputi:   

• Pengadaan koleksi   

• Identifikasi koleksi   

• Klasifikasi koleksi   
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• Registrasi dan heregistrasi koleksi  

• Katalogisasi dan rekatalogisasi koleksi   

• Dokumentasi koleksi   

• Pencatatan kegiatan koleksi   

• Pertukaran koleksi   

• Pengurangan koleksi    

Berikut Kegiatan Pendukung dengan persyaratan ruang khusus: 

1. Ruang Kerja Pengelola 

 

Gambar 2.5 Persyaratan Ruang Kerja 

Sumber : Data Arsitek jilid 1 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

b. Kegiatan Pendukung 

Museum Kegiatan pendukung museum adalah kegiatan yang menjadi fokus 

sekunder dari kegiatan museum dengan tujuan untuk mendukung kegiatan 

utama di dalam museum, antara lain:  

• Penjualan cindera-mata  

• Kegiatan komunitas  

• Penyelenggaraan sponsor  

• Acara sponsor   

• Parkir 

• Buang Air Kecil/Buang Air Besar 

Berikut Kegiatan Pendukung dengan persyaratan ruang khusus: 

1. Tempat Parkir 
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Gambar 2.6 Persyaratan Parkir 

Sumber : Data Arsitek jilid 1 

2. Toilet 

 

Gambar 2.7 Persyaratan Persyaratan Toilet Difable 

Sumber : Data Arsitek jilid 1 
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3. Retail / Toko Cinderamata 
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Gambar 2.8 Persyaratan Persyaratan Retail Toko 

Sumber : Data Arsitek jilid 1 

 

4. Cafe/Restoran 

 

Gambar 2.9 Persyaratan Persyaratan Restaurant/Cafe 

Sumber : Data Arsitek jilid 1 
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5. Aula dan Amphi Theater (outdoor) 

  
Gambar 2.10 Persyaratan Persyaratan Amphi Theater 

Sumber : Data Arsitek jilid 1 

 

c. Kegiatan Administrasi  

1. Kegiatan pelaksanaan 

• Kegiatan survey dan penelitian lapangan   

• Penyelenggaraan presentasi koleksi dan presentasi ruang pamer   

• Pengadaan peralatan museum  

2. Kegiatan Tata Usaha 

• Pengelola rumah tangga museum   

• Penyelanggaraan publikasi museum   

• Penyelenggaraan komunikasi antar museum lokal, nasional dan 

internasional   
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• Penyelanggara pendidikan dan pelatihan   

• Kearsipan   

• Keuangan   

• Keamanan 

• Kebersihan 

Berikut Kegiatan Pendukung dengan persyaratan ruang khusus: 

1. Ruang Arsip 
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Gambar 2.11 Persyaratan Persyaratan Rak Ruang Arsip 

Sumber : Data Arsitek jilid 1 

 

2.2.6 Fasilitas Museum 

Perencanaan aktifitas dalam pembuatan museum akan memberikan efek 

besar kepada layout keseluruhan bangunan museum dan fasilitas utama maupun  

penunjangnya.   Beberapa  fasilitas  yang  terdapat  dimuseum sebagai berikut: 

a. Facilities for creative participation 

Meliputi area area yang berhubungan dengan pengembangan kreativitas 

pengunjung.seperti ruang khusus untuk berkarya atau mengadakan 

acara/pameran  temporer. Area inilah yang akan melibatkan partisipasi 

pengunjung  terhadap  museum.  Beberapa  hal yang perlu  diperhatikan 

dalam creative room ini sebagai berikut: 

• Memiliki  fleksibilitas  dalam  tata cahaya dan tata suara 
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• Memperhatikan    elemen    interior sesuai  fungsi  ruang.  Misalnya  

dengan  menggunakan  lantai  yang mudah  di  bersihkan  mengingat  

ruang  kreatif  yang  akan  padat aktifitas 

• Sistem     display     yang     sangat fleksibel 

• Ruang  yang  mempunyai   banyak kegunaan 

b. Study centre 

Jika akses terhadap semua koleksi yang di pajang tidak bisa didapatkan 

secara maksimal, fasilitas harus disediakan dimana orang dapat 

mengekplorasi ide-ide dan sensasi yang distimulasikan oleh koleksi- 

koleksi tersebut. adapun subjeknya bermacam-macam seperti seni, 

arkeologi,  anthropologi,  pengetahuan  alam,  foto  dan  referensi  dasar 

dalam buku yang dapat memberikan  awal yang berguna.  Desain dari 

ruang belajar itu sendiri harus menjadi bahan pertimbangan juga karena 

adanya  perbedaan  kebutuhan  pada  pemakainya  seperti  oleh 

pengunujung dewasa, remaja, anak-anak, ataupun yang berkeluarga dan 

juga  seperti  apakah  fasilitas  ini  membutuhkan  staf  pembantu  atau 

terbuka untuk umum. 

c. Staff on view 

Banyak  museum  yang  mempekerjakan   staf-staf  professional  dalam 

bidang seni dan kerajinan, seperti ahli dalam perawatan lukisan, tekstil, 

keramik,  dll.  Staf-staf  seperti  ini sangat  membantu  pengunjung  yang 

memiliki pertanyaan seputar koleksi pameran yang ada di museum. 

Sehingga   dibutuhkan   baik   ruang   penelitian,   pengelolaan,   maupun 
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ruangan   yang   dapat   digunakan   sebagai   ruang   pertemuan   antara 

pengelola dan pengunjung dalam special case. 

d. A tranquil space 

Untuk menunjukan fungsi ruang pada pengunjung, tidak harus dengan 

papan penunjuk besar dan sebagainya, namun bisa dicapai melalui desain 

terutama pada desain pencahayaan yang secara bertahap dapat menjadi 

redup saat pengunjung mendeketi dan memasuki area tersebut. koleksi 

yang sensitive terhdap panas dari pencahayaan ataupun koleksi 

arekeologis bisa menjadi pilihan koleksi yang dipanjang pada area 

tersebut. 

2.2.7 Struktur Organisasi Museum 

Faktor yang mendukung keberhasilan museum adalah faktor organisasi. 

Setiap museum harus mempunyai struktur organisasi yang mencerminkann tugas 

dan fungsi museum, struktur organisasi yang dimiliki museum antara lain 

(Direktorat Museum, 2007):  

a. Kepala/Direktur museum, bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan 

fungsi museum, 

b. Kepala Bagian Tata Usaha Museum, memimpin penyelenggaraan 

urusan tata usaha, urusan rumah tangga dan ketertiban museum 

c. Kepala Bagian Kuratorial, memimpin penyelenggaraan pengumpulan, 

penelitian dan pembinaan koleksi,  
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d. Kepala Bagian Konservasi dan Preparasi, bertujuan memimpin 

penyelenggaraan konservasi, restorasi, dan reproduksi koleksi serta 

preparasi tata pameran,  

e. Kepala Bagian Bimbingan dan Publikasi, bertugas memimpin 

penyelenggaraan kegiatan bimbingan dengan metode dan sistem edukatif 

kultural dalam rangka menanamkan daya apresiasi dan penghayatan nilai 

warisan budaya dan ilmu pengetahuan serta menyelenggarakan publikasi 

tentang koleksi museum,  

f. Perpustakaan, bertujuan menyelenggarakan perpustakaan dan 

menyimpan hasil penelitian dan penerbitan museum.  

Melalui struktur organisasi museum yang sudah dipaparkan kemudian akan 

menjadi landasan dan dasar pemilihan dan pembagian ruang museum dalam 

perancangan museum. 

2.2.8 Penyajian dan Penyimpanan Koleksi Museum 

Koleksi-koleksi yang dimiliki oleh sebuah museum perlu dipamerkan untuk 

diinformasikan kepada umum. Koleksi yang tidak dipamerkan disimpan di dalam 

ruang penyimpanan (storage). Agar tidak terjadi kebosanan terhadap pengunjung 

perlu diadakan pergantian koleksi yang dipamerkan dengan yang disimpan. Koleksi 

yang berada baik di ruang pamer maupun di ruang simpan harus cukup terlindung 

dari api, coretan dan bencana alam. Perlu ditetapkan prosedur penanganan dalam 

keadaan darurat. (Yogaswara, 2011) Ada beberapa macam pameran di museum 

yaitu: (1) Pameran tetap, (2) Pameran temporen, dan (3). Pameran di ruang terbuka. 
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Pameran perlu memperhatikan penataan benda koleksinya, dalam penataan 

pameran yang perlu diperhatikan antara lain: (Yogaswara, 2011) 

1. Sasaran 

Maksud dan tujuannya harus direncanakan oleh kurator bersangkutan. 

Kurator harus memperhatikan segala akibat dan memikirkan dengan 

sesempurnanya sebelum menyelenggarakan pameran, sehingga pameran 

tidak bersifat serampangan, karena masyarakat yang akan mengunjungi 

pameran adalah masyarakat yang luas yaitu manusia yang berlainan kehendak 

dan tingkat kecerdasan.  

2. Persyaratan teknis  

Setelah kurator menentukan garis besar, tema dan tujuan pameran dengan 

sepengetahuan kepala museum, kemudian kurator menyerahkan koleksi yang 

akan dipamerkan dengan segala keterangannya kepada preparator, 

keterangan tentang koleksi dapat berupa label individu, keylable, dan label 

group, serta berupa katalog dan leaflat pameran. Preparator kemudian 

memikirkan segala rencana persyaratan teknisnya dengan tidak melupakan 

hubungan-hubungan yang erat antara koleksi, sasaran idiil, dan pengunjung. 

Adapun persyaratan teknis yang dipersiapkan oleh preparator meliputi faktor- 

faktor sebagai berikut:   

a. Tata pameran, meliputi segala penataan yang dimulai dengan 

menempatkan koleksi di dalam gedung. Untuk pameran terdapat 

beberapa sistematika, di antaranya sistem periode, sistem disiplin ilmu, 

sistem regional, dan sistem benda sejenis;   
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b. Cahaya (lighting), baik cahaya alam ataupun buatan harus memenuhi 

persyaratan ideal dari segi koleksi, keindahan, dan penerangan;   

c. Label, harus padat, ringkas dan dapat dimengerti. Dilihat dari bentuk atau 

tempatnya harus indah dan jelas bagi seluruh kalangan masyarakat;   

d. Kondisi udara, sirkulasi udara di dalam ruangan pameran harus 

memenuhi persyaratan yang baik, baik bagi koleksi maupun bagi 

pengunjung;  

e.  Peralatan audiovisual, untuk memperjelas dapat digunakan sound 

system dan film;   

f. Lukisan dan diorama, digunakan untuk menerangkan peristiwa sejarah; 

g. Keamanan, keamanan museum harus mendapatkan perhatian yang 

serius, diupayakan koleksi yang peka dihindarkan dari sentuhan 

pengunjung, dan bantuan dari bagian keamanan sangat  

  diperlukan. Bila dalam keadaan perang, keamanan museum harus diatur 

dalam tingkat nasional;  h) Lalu lintas pengunjung, sangat diperlukan kedisiplinan 

dan pengaturan sirkulasi pengunjung. Perhatian pengunjung akan berkurang bila 

suasananya berdesak-desakan, selain itu bahaya pencurian dalan kondisi seperti itu 

sangat besar. Penataan dalam pameran di ruang terbuka diprioritaskan untuk benda-

benda yang tahan terhadap iklim dan juga karena bentuknya yang besar, sehingga 

menyulitkan untuk diletakkan di dalam ruangan. Selain itu, dengan pertimbangan 

yang berdasarkan sejarah maka benda- benda tersebut dipamerkan di tempat 

peristiwa itu terjadi.  Selain pameran tetap, mueum juga harus mengadakan 

pameran keliling, dengan tujuan menyampaikan informasi tentang koleksi museum 



38 

 

 

 

kepada masyarakat yang berada jauh dari museum tersebut. Kurator mentukan 

konsep tema pameran keliling beserta koleksi dan keterangannya, kemudian 

diserahkan kepada preparator untuk ditata dalam sarana penunjang yang dapat 

dipindah-pindahkan. Koleksi untuk pameran keliling sebaiknya bukan master 

piece, dan lebih baik adalah replika koleksi. 

2.3 Tinjauan Museum Ronggowarsito 

2.3.1 Lokasi Museum 

 
 

Gambar 2.12 Lokasi Museum 

Sumber : Google Earth.com 

 

Lokasi Museum Berada di Jl. Abdul Rahman Saleh No.1, Kalibanteng Kidul, 

Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50149. Aksesbilitas menuju 

Museum Ronggowarsito antara lain : 
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a. Kondisi jalan 

Kondisi jalan menuju museum Ronggowarsito sudah beraspal dan halus. 

Ketika memasuki Kota semarang dari arah Barat ( dari Jakarta ), tepatnya di 

Bundaran Kalibanteng, akan langsung melihat bangunan museum yang 

berbentuk Joglo yaitu museum Ronggowarsito. Hampir semua jenis 

kendaraan umum baik angkot maupun bus kota akan melewati bundaran 

Kalibanteng. 

 

Gambar 2.13 Jalan Bundaran Kali Banteng Semarang 

Sumber : Dokumentasi Penulis 

 

b. Sarana transportasi 

Museum  Ronggowarsito  dapat  ditempuh  dengan  menggunakan 

transportasi pribadi maupun transportasi umum ( Sumber : Majalah Candi, 

2008 :30 ), antara lain : 

1. Dari bandara 

Propinsi Jawa Tengah mempunyai dua bandara Internasional yaitu 

Bandara Ahmad Yani Semarang dan Adi Sucipto di Surakarta. Museum 
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Ronggowarsito hanya berjarak 1 Kilometer dari Bandara Ahmad Yani 

Semarang dan dapat dicapai dengan waktu tempuh 5 menit. 

2. Dari pelabuhan 

Dibutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk sampai ke Museum Jawa 

Tengah  Ronggowarsito  dari  pelabuhan  Tanjung  Mas  dengan  

angkutan taksi melalui jalan lingkar. 

3.   Dari terminal bus 

Dibutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk sampai ke Museum Jawa Tengah 

Ronggowarsito dari terminal bis Terboyo di Kaligawe, Semarang dengan 

bis kota atau 30 menit dengan naik taksi. 

 

Berikut peta lokasi wisata kota semarang : 

 
 

 

Gambar 2.14 Denah Lokasi Wisata Semarang 

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Semarang 

 

 



41 

 

 

 

Keterangan : 

 

1. Rekreasi Taman Pantai Tanjung Mas 10. Taman Budaya Raden Saleh 

2. Taman Rekreasi Pantai Marina 11. Taman Tabanas Gombel 

3. Miniatur Jateng 12. Kebon Binatang Tinjomoyo 

4. Gereja Blenduk 13. Museum Rekor MURI 

5. Museum Nyonya Meneer 14. Agrowisata Sodong 

6. Museum Mandala Bakti 15. Gua Kreo 

7. Kawasan Tugu Muda 16. Taman Lele 

8. Museum Ronggowarsito 17. Pasar Semawis 

9. Kawasan Simpang Lima 18. Ngalian Tirta 

 

2.3.2 Denah dan Siteplan Museum Ronggowarsito 
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Gambar 2.15 Siteplan Museum Ronggowarsito 

Sumber : Dokumentasi Penulis 
 
Keterangan : 

 

A : Ruang pameran tetap / gedung A              8 : Ruang Auditorium 

B : Ruang pameran tetap / gedung B               9 : Entrance Hall  

C : Ruang pameran tetap / gedung C             10 : Perpustakaan  

D : Ruang pameran tetap / gedung D            11: Toilet 

E : Gedung apresiasi budaya                         12 : Musholla 

1 : Tempat penjualan tiket mas                      13 : Ruang perkantoran 

2 : Parkir mobil                                              14 : Ruang perkantoran 

3 : Pos satpam dan pos kesehatan                  15 : Ruang Karantina 

4 : Kantin / Warung                                       16 : Gudang 

5 : Koperasi Gana Artha                                 17 : Ruang Tata Pameran 

6 : Art shop /Ruang Preparasi                        18 : Laboratorium 

7 : Parkir sepeda motor                          19 : Taman bermain 
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Gambar 2.16 Denah Eksisting Lantai 1 Museum 

Sumber : Dokumentasi Penulis 
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Gambar 2.17 Denah Eksisting Lantai 2 Museum 

Sumber : Dokumentasi Penulis 
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2.3.3 Sejarah Museum Ronggowarsito 

Perintisan berdirinya Museum Jawa Tengah Ronggowarsito dimulai sejak 

tahun 1975 oleh Proyek Rehabilitasi dan Permuseuman Jawa Tengah, Kabid 

Permuseuman dan Kepurbakalaan, Perwakilan Departemen P dan K Provinsi Jawa 

Tengah. Pembangunannya dilakukan secara bertahap, dimulai dari pengadaan tanah 

dan pengumpulan koleksi sampai dengan pembangunan fisik. Akhirnya pada tahun 

1980 telah berdiri prasarana bangunan fisik, berupa gedung perkantoran dan satu 

gedung ruang display koleksi. Dengan adanya kesiapan fisik, terutama telah 

siapnya satu gedung pameran tetap, gedung C, ditunjang dengan kekayaan koleksi 

yang dimiliki, maka pada tahun 1983 mulai difungsikan dengan nama Museum 

Persiapan. Peresmiannya dilakukan pada hari Sabtu Pahing, 02 April 1983 oleh 

Gubernur Jawa Tengah, Soepardjo Roestam. Tata penyajiannya mengacu pada 

konteks eksistensi manusia Jawa Tengah dan lingkungannya. Konteks ini 

selanjutnya dijadikan acuan dalam penataan koleksi berikutnnya. Secara fisik 

museum Jawa Tengah merupakan museum terbesar, dibandingkan museum-

museum provinsi di Indonesia. Luas bangunanya 8.438 m2 , mencakup pendopo, 

gedung pertemuan, gedung pameran tetap, perpustakaan, gedung deposit koleksi ( 

storage ) dan berdiri di atas lahan seluas 2 hektar lebih. Setelah bangunan fisik 

selesai, maka statusnya ditingkatkan menjadi Museum Provinsi yang ditandai 

dengan pembukaan secara resmi dua gedung pameran tetap; gedung A dan B; oleh 

Mendikbud Fuad Hassan, pada hari Rabu Wage, 05 Juli 1989. Sementara itu gedung 

C yang telah difungsikan sejak tahun 1983, ditutup untuk renovasi tata ruangnya. 

Dua tahun berikutnya dilakukan pembukaan dua gedung C dan D, oleh Gubernur 

Jawa Tengah, Ismail, Selasa pahing 01 Oktober 1991. Mengingat semakin 
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meningkatnya kekayaan koleksi yang dimiliki maka pada tahun-tahun berikutnya 

dibangun pula gedung karantina koleksi. Selain itu untuk kekayaan koleksi emas 

dan logam mulia, maka diupayakan ruang pamer khusus dengan membuka ruang 

pameran koleksi emas dan logam mulia. Ruang koleksi emas dan logam mulia 

diresmikan oleh Edi Sedyawati selaku Direktur Jenderal Kebudayaan pada hari 

Senin 14 Oktober 1996. Dengan demikian secara fisik Museum Jawa Tengah 

Ronggowarsito telah siap melaksanakan fungsinya memerikan pelayanan kepada 

masyarakat. Dilihat dari sudut pandang tata kota, posisi Museum Jawa Tengah 

Ronggowarsito cukup strategis, karena terletak di jalur simpang yang 

menghubungkan ke berbagai tujuan. Dari sudut pandang kepariwisataan juga 

menguntungkan karena berdekatan dengan objek-objek wisata, seperti Bandar 

Udara Ahmad Yani, Taman Puri Maerakaca, Klenteng Sam Poo Kong, Pelabuhan 

Samudra Tanjung Emas, rekreasi taman Goa Kreo di Sadeng Gunung Pati, Taman 

Lele dan kebun binatang Semarang di Mangkang ( Sunarto, 2008 : 5 - 8 ) 
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2.3.4 Koleksi Museum Ronggowarsito 

 

Tabel  2. 1 Tabel Koleksi Museum Ranggawarsita 

Sumber : Seksi pengkajian dan pelestarian Museum Ronggowarsito, 2008 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Museum Ronggowarsito telah 

memiliki berbagai koleksi. Dalam setiap jenis koleksi dapat dibedakan menjadi 3 

jenis, yaitu menurut sejarah, budaya dan ilmu pengetahuan. Koleksi menurut 

sejarah antara lain historika, numismatika dan filologika; koleksi menurut budaya 

antara   lain  geologika,   biologika   dan   arkeologika;   koleksi   menurut   ilmu 

pengetahun antara lain etnografika, keramologika, senirupa dan tekhnologika. 

Dalam penyajian koleksi ditata didalam 4 gedung pameran tetap, yang masing- 

masing gedung berlantai dua. Keempat gedung pameran tersebut  adalah gedung 

No Jenis koleksi Jumlah 

1 Geologika     ( jenis-jenis fosil dan benda-benda alam ) 194 

2 Biologika       ( jenis-jenis fosil tumbuhan atau kayu ) 617 

3 Etnografika   ( jenis-jenis kerajinan tangan ) 286.581 

4 Arkeologika  ( jenis-jenis benda purbakala ) 5.209 

5 Historika       ( jenis-jenis benda bersejarah ) 318 

6 Numismatika ( jenis-jenis mata uang dan lambing ) 44.948 

7 Filologika      ( jenis-jenis naskah dan tulisan kuno ) 36 

8 Keramologika ( jenis-jenis keramik dan tembikar ) 1.089 

9 Senirupa         ( jenis-jenis koleksi benda-benda seni ) 387 

10 Teknologika    ( jenis-jenis peralatan tradisional ) 42 

 Total aset 59.421 
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A, B, C dan D. Ditambah satu ruangan untuk koleksi emas. Koleksi antara gedung 

satu dengan yang lain mempunyai satu kesinambungan, berikut penjabaran 

koleksinya : 

a. Gunungan Blumbangan 

Pertama memasuki gedung A, dapat dijumpai Gunungan Blumbangan yang di 

letakan setelah masuk pintu pertama, seolah memberi ucapan selamat datang 

kepada wisatawan  yang mulai memasuki ruang pameran. Tradisi Gunungan 

Blumbangan kali pertama dirancang oleh Raden Patah, pada abad XV, yang 

visualnya merupakan gambaran alam semesta, manusia dan lingkungannya.  

 

Gambar 2.18 Gunungan Blumbang 

Sumber : Dokumentasi Penulis 
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b. Lukisan Alam Semesta 

Alam  semesta  merupakan  ruang  yang  tak  terhingga  tetapi  ada batas-

batasnya. Isi alam semesta adalah galaksi. Anggota galaksi adalah tata surya. 

Terbentuknya alam semesta diuraikan oleh banyak teori dan dogma.  Teori  

yang banyak  penganutnya  adalah  Teori  Kabut  ( Nebula Hypothesis ), yang 

menyebutkan bahwa alam semesta ini terbentuknya dari gumpalan kabut 

atau  nebula ( Sumber : Sunarto, 2008 : 17 ). 

c. Koleksi Kosmologika 

Kosmologi adalah ilmu yang mempelajari tata surya. Koleksinya berupa 

lukisan galaksi, lukisan proses terbentuknya planet-planet, lukisan gerakan 

matahari, lukisan atmosfir bumi, lukisan orbit Sembilan planet, pemvisualan 

pergerakan bumi dan bulan, tulisan data kejadian matahari dan koleksi benda 

angkasa luar berupa meteorik ( Sumber : Sunarto, 2008: 17 ). 

d. Koleksi Geologika dan Geografika 

Sejarah geologi terbagi ke dalam zaman, waktu dan masa. Ada tiga pembagian 

zaman di bumi ini, yaitu zaman paleozoikum, zaman mesozoikum dan zaman 

kenozoikum. Kehidupan makhluk di Indonesia dimulai dari zaman ini, 

terbukti dengan temuan-temuan fosil tetumbuhan di daratan, jenis-jenis 

binatang air, mamalia dan manusia purba. Koleksi yang ditampilkan 

mencakup, ilustrasi penjamanan bumi, gerakan tanah, diorama stalaktit-

stalakmit,  sungai  di  bawah  tanah  dan  formasi  batuan Karangsambung-

Kebuman ( Sumber : Sunarto, 2008 : 17-18 ). 
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Gambar 2.19 Likusan Jaman Purba 

Sumber : Dokumentasi Penulis 

 

e. Koleksi Ekologi 

Ruang ekologi menyajikan koleksi diorama kehidupan ekosistem yang di isi 

dengan koleksi pengawetan binatang-binatang langka, ilustrasi ekosistem, 

ilustrasi jaring-jaring ekosistem, ilustrasi piramida ekosistem dan foto-foto 

visual daya tarik lingkungan alam yang terkenal di Jawa Tengah ( Sumber : 

Sunarto, 2008 : 18 ). 

f. Kelompok Paleobotani 

Menampilkan koleksi fosil-fosil kayu dari Sangiran dan ilustrasi bentuk 

tumbuhan zaman purba. Terjadinya fosil kayu di Sangiran karena proses 

mineralisasi, yaitu meresapnya mineral ( silikat ) ke dalam struktur atau pori-

pori ( Sumber : Sunarto, 2008 : 21 ). 

g. Kelompok Paleozologi 

Menampilkan koleksi fosil-fosil binatang air seperti kerang, gigi ikan, batok 

kura-kura dan rahang buaya; fosil binatang raksasa seperti gading dan 

tengkorrak gajah purba ( stegodon ), tanduk rusa dan tengkorak kerbau. Fosil 
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gading gajah yang dipamerkan merupakan fosil gading terbesar yang pernah 

ditemukan. Panjangnya kurang lebih 4m, temuan dari desa  Terban,  Jekula  

Kudus.  Selain  bentuk  visual  juga  ditampilkan beberapa   koleksi   ilustrasi   

kehidupan   binatang   purba,   mulai   dari rekontruksi gajah dan ekologi 

binatangg purba. Untuk memberikan gambaran atau rekontruksi gajah purba 

maka disediakan pembanding, berupa pengawetan rangka gajah ( Sumber : 

Sunarto, 2008 : 21 ). 

h. Kelompok Paleontologi 

Menampilkan koleksi fosil-fosil fragmen tulang belulang manusia purba jenis 

pithecanthropus erectus ( P.E ), yaitu jenis kera yang beerjalan tegak seperti 

manusia. Jenis makhluk ini diperkirakan hidup satu setengah juta tahun yang 

lalu dan telah berbudaya layaknya manusia. Fosil P.E yang paling banyak 

ditemukan adalah bagian tulang batok kepala, seri PE I – VIII, dan fosil 

aslinya tersebar diberbagai museum. Fosil P.E VII ditemukan tahun 1826, 

berada di Museum Leiden Belanda dan P.E VIII barada di Museum Geologi 

Bandung. Koleksi Museum Ronggowarsito adalah  replika  P.E  VII  dan  VIII.  

Selainn  fosil  tengkorak  P.E  VII, kelompok ini juga menampilkan 

pembanding melalui tampilan tengkorak manusia modern ( homo sapien ) dan 

ilustrasi rekontruksi jenis manusia berdasarkan jenis tulang belulang yang 

ditemukan, ilustrasi kehidupan berburu,  ilustrasi  kehidupan  mengenai  api  

dan  pemvisualan  fisiografi Pulau Jawa ( Sumber : Sunarto, 2008 : 22 ). 

 

 



52 

 

 

 

i. Peningalan dari zaman peradapan batu 

Peradaban batu di Jawa Tengah terbesar diberbagai wilayah. Temuan-temuan 

peralatan batu baik berupa serpih, kapak genggam, kapak besar ( beliung ) 

maupun batu lempar telah ditemukan diberbagai tempat, seperti  :  Cilacap,  

Kebumen,  Sragen,  Magelang.  Selain  peralatan  batu, bukti-bukti kehidupan 

spiritual dari zaman peradaban batu dapat dijumpai di berbagai tempat. 

Koleksi yang mengisi ruang ini  antara lain : evokatif situs peradaban batu 

besar ( megalitik ) desa Selodiri, Kragan,  Kabupaten Rembang; evokatif 

miniature punden berundak desa Cilongok-Banyumas; evokatif menhir dari 

situs Grantung-Purbalingga dan berbagai bentuk arca temuan dari Banyumas, 

Grobogan dan Kabupaten Semarang ( Sumber : Sunarto, 2008 : 25 ). 

 

Gambar 2.20 Peningggalan Zaman Batu 

Sumber : Dokumentasi Penulis 

j. Peninggalan dari zaman peradaban logam 

Koleksinya antara lain : kapak corong atau kapak sepatu, temuan dari  desa  

kemelun,  kesesi  Kabupaten  Pekalongan,  selain  itu  juga  ada benda-benda 

untuk kepentingan upacara keagamaan, seperti : tutup nekara (timpa anim),  

temuan  dari  dukuh  Ngablak,  Jatirejo,  GunungpatiSemarang, tubuh nekara 
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di Gondeng, dari dukuh Ngabean, Boja Kendal dan arca katak temuan dari 

Sulang Rembang ( Sumber : Sunarto, 2008 :25). 

k. Peninggalan peradaban Polinesia 

Hasil budaya dari masa ini menunjukkan bahwa unsur budaya asli masih 

dominan, tetapi pengaruh gaya luar mulai tampak. Hasil budaya dari periode  

ini  diikenal  sebagai  hasil  peradaban  Polinesia  (  kepulauan  ), Koleksi yang 

ditampilkan seperti arca mirip Ganesha temuan dari desa Jalatiga, Doro 

Kabupaten Pekalongan dan arca Katak temuan dari Brebes (Sumber : Sunarto, 

2008 : 27). 

l. Peninggalan dari peradaban Hindu Budha 

Budaya yang berasal dari pengaruh Hindu Budha dari India sering juga 

diisebut peradaban klasik. Pengaruh tersebut dating secara bergelombang, 

bermula dari awal tarikh masehi, dan membawa tiga tiga perubahan besar 

bagi masyarakat lokal  yaitu  : mengenal ajaran Hindu Budha, mengenal 

system pemerintahan kerajaan, dan mengenal bentuk tulisan atau bahasa. 

Sebaran peninggalan budaya dari masa ini mencapai hamper seluruh wilayah 

di Jawa Tengah, dari pantai sampai puncak- puncak pegunungan. Wilayah 

pekalongan bahkan oleh para ahli disepakati sebagai  jalur  masuknya  

pengaruh  Hindu  di  Jawa.  Di  antara  berbagai bentuk peninggalannya, yang 

sangat dominan berupa peninggalan budaya religi, seperti Lingga Yoni, arca-

arca perwujudan dewa dan bangunan suci keagamaan. Koleksi yang 

berhubungan dengan kehidupan religi yang dipamerkan, misalnya: 

kenthongan,tempat air ( kendhi ) dan cermin yang semuanya berasal dari 



54 

 

 

 

bahan perunggu. Koleksi 3 miniatur candi yaitu, Candi  Borobudur,  Candi  

Prambanan  dan  Candi  Kalasan  (  Sumber  : Sunarto, 2008 : 27 ). 

 

Gambar 2.21 Arca Hindu Budha 

Sumber : Dokumentasi Penulis 

m. Peninggalan dari zaman pengaruh Islam 

Pesisir utara Jawa Tengah termasuk daerah awal persebaran pengaruh Islam 

di Indonesia. Koleksi peninggalan dari zaman  pengaruh islam  antara lain,  

fragmen  seni  hias,  bahan  tarakota temuan  dari  Bae, Kudus; replica kaligrafi 

karya RM. Sosrokartono; ornament Masjid Mantingan  Jepara;  kemuncak  ( 

mustaka ) masjid  dari  mayong  Jepara; salinan   Al   Quran   tulisan   tangan   

dari   Surakarta,   cerobong   sumur (srumbung ) dari Caruban Lasem dan lain-

lain. Selain koleksi tersebut ditampilkan  juga  miniature  Masjid  Agung  

Demak  dan  Masjid  Sunan Kudus serta beberapa foto – foto situs peninggalan 

zaman ini ( Sumber : Sunarto, 2008 : 33 ). 
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n. Ruang bersejarah perjuangan bersenjata 

Gedung C lantai I dibagi menjadi dua bagian yaitu koleksi benda- benda realia 

dan koleksi ilustrasi diorama. Untuk ruang pertama menampilkan koleksi-

koleksi semasa perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi, Koleksinya antara 

lain : ilustrasi perjuangan Nyi Ageng Serang, peta  perjuangan  gerilya  

Jenderal  Sudirman  dan  gambar  potret  dari beberapa tokoh atau pahlawan 

nasional yang dilahirkan di Jawa Tengah, seperti : Raden Ajeng Kartini, 

dokter Tjiptomengunkusumo dan Gurbernur Wongsonegoro.   Selain   itu   

juga   ditampilkan   foto-foto   monument perjuangan Komando Muria yang 

berada di desa Glagah, Dawe Kudus;bebagai jenis persenjataan; serta 

berbagai jenis panji-panji perjuangan dari: Divisi IV Panembahan Senopati, 

bermarkas di Surakarta; Divisi II Sunan Gunung Jati, bermarkas di Cirebon; 

dan panji-panji Resimen 21 DIJ yang bermarkas di Jogjakarta dan Resimen 17 

Pekalongan. 

 

Gambar 2.22 Diorama Perjuangan 

Sumber : Dokumentasi Penulis 
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o. Teknologi mata pencaharian 

Ruang teknologi mata pencaharian dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu 

mata pencahariaan penduduk pesisir dan penduduk pedalaman. Penduduk 

pesisir pada umumnya menggantungkan hidupnya dari sector kehidupan air, 

atau disebut sebagai petani nelayan. Koleksi alat dan teknologi yang 

dipamerkan antara lain seperti yang tercantum dalam tabel sebagai barikut : 

No Nama Lokal Nama Umum Kegunaan 

1 Ani – ani  Alat pemotong tangkai padi, dijepitkan pada genggaman 

 
jari-jari. Hasilnya hanya satu persatu batang padi yang 

terpotong 

2 Arit Sabit Alat pemotong dengan cara membabat. Ada Beberapa 

 
jenis sabit, misalnya untuk membabat rumput ( arit 

babat) dan memotong atau membelah kayu ( bendho ) 

3 Pacul Cangkul Alat pencangkul tanah. Untuk mengolah lahan berlumpur 

 
atau sawah menggunakan pacul jiliter, diberikan 

pemberat dibagian atasnya. 
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4 Garu  Alat mengolah tanah, untuk meratakan dan 

 
menghancurkan tanah setelah di bajak. Alat ini jenisnya 

ada dua yaitu garu sisir ( seperti sisir ) dan garu giling. 

5 Lesung  Alat pengelolah padi menjadi lumping beras. 

 
Penggunaanya bersama dengan alat penumbuk yang 

disebut alu. Lubang lesung yang kecil disebut lumpang. 

 

Tabel  2.2 Tabel koleksi teknologi mata pencaharian museum 

Sumber : Laporan Tahunan Pengurus Museum Jawa Tengah Ranggawarsita 

 

NO Nama Lokal Nama Umum Kegunaan 

1 Perahu Jukung Perahu Bercadik Digunakan untuk menangkap ikan pada pedalaman s.d 20 m, oleh 

 
para nelayan di pesisir utara bagian tengah ( Pekalongan Juwana ). 

Berawak 2 s,d 3 orang dan menggunakan layar. Di daerahh yang 

bergelombang besar, cadik perahu dibuat ganda ( kanan dan kiri ) 

2 Jala Jala (Perangkap) Berbentuk lingkaran dengan garis tengah 4 s.d 5m Penggunaanya 

 
dengan dilempar melingkar sehingga ikan yang berada pada radius 

lemparan dapat terperangkap. Digunakan di daerah pesisir dengan 

kedalaman 60 cm. 

3 Wuwu atau Kicir Bubu Perangkap ikan terbuat dari anyaman bambu atau rotan, ditempatkan 
 

di pintu air sehingga ikan yang masuk terperangkap 

4 Kepis  Tempat menampung ikan hasil tangkapan 
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Tabel  2.3 Tabel Koleksi Teknologi Mata Pencaharian 

Sumber : Laporan Tahunan Pengurus Museum Jawa Tengah Ranggawarsita 

( Sumber : Sunarto, 2008 : 45-47 ) 

p. Teknologi industri dan transportasi 

Teknologi pembuatan alat, menampilkan koleksi Besalen yaitu rumah produksi  

alat-alat  pertanian  dan  rumah  tangga  seperti  :  pisau,  sabit, cangkul, dan 

mata bajak. Tenaga ahlinya disebut tukang pandhe. Alat-alat seperti keris, 

tombak dan mata pedang pembuatnya disebut empu. Untuk alat angkutan atau   

transportasi, masyarakat local menggunakan gerobak kuda, biasanya 

digunakan sebagai alat angkut di daerah ngarai ( bukan pegunungan ) dengan 

rute tetap. Untuk alat angkut jarak jauh, digunakan angkutan gerobak sapi. 

Untuk angkutan pribadi, biasanya digunakan gerobak kuda atau kuda 

tunggangan ( Sumber : Sunarto, 2008 : 49 ). 

5 Seser  Alat penagkap ikan yang penggunaannya dengan cara 

 
disorokan.Sekali menyorok biasanya bias menangkap satu atau dua 

ekor ikan saja 

6 Entol  Perangkap ikan yang menggunakannya dengan cara didorongkan 

 
sehingga ikan yang berada di dasar air terperangkap. Alat ini lebih 

efektif dari pada seser. 

7 Ancol/Anjung  Rumah panggung untuk prasarana menangkap ikan menggunakan 

 
branjang di tepi sungai atau di pesisir. Jika lokasinya ditengah laut 

disebut bagang. 

8 Pancing Kail Alat penangkap ikan berbentuk kail, penggunaannya dengan cara 

 
menaruh umpan pada kail, selanjutnya ikan terkail. 
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Gambar 2.23 Transportasi Zaman Dulu Dokar 

Sumber : Dokumentasi Penulis 

 

q. Ruang teknologi kerajinan 

Di ruang teknologi kerajinan tangan menampilkan berbagai bentuk koleksi 

kerajinan tangan dari berbagai daerah di Jawa Tengah seperti : kerajinan 

pengeolah tembaga, kerajinan menganyam bamboo, kerajinan mengukir 

tulang, kerajinan mengukir kulit binatang, kerajinan mengukir kayu dan 

kerajinan membuat keris. Koleksi kerajinan lainnya yang berhubungan  

dengan  pakaian,  menampilkan  berbagai  motif  batik  dan tenun sentra-sentra 

industri tradisional, seperti : tenun ikat Gebog-Kudus; tenun Troso-Jepara; 

tenun benang emas-Pekalongan; tenun lurik Pedan- Klaten; dan batik motif 

jlamprang Pekalongan; motif sidomukti Surakarta; motif jaladiri dan bruntul 

Banyumas; dan batik Lasem ( Sumber : Sunarto, 2008 : 51 ). 

r. Rumah tinggal 

Pola rumah tinggal mengenal beberapa bentuk arsitektur, perlengkapan  rumah  

tangga,  dan  adat  kebiasaan  penghuninya.  Koleksi yang ditampilkan di ruang 
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ini mencakupi : miniature bentuk-bentuk arsitektur  rumah  limasan,  joglo  dan  

rumah  tradisional  Kudus. Perlengkapan rumah tangga menampilkan koleksi 

grobogan atau peturon, gedhongan, meja-kursi dan tempat tidur gaya klasik. 

Sedangkan adat kebiasaan penduduk menampilkan koleksi pakaian tradisional 

Kudus dan Semarang. Untuk keperluan sehari-hari masyarakat, ditampilkan 

beberapa koleksi dari tembikar dan keramik, baik lokal maupun manca seperti 

: tempat minuman, pot bunga, tempat buah, piring, guci dan lain sebagainya ( 

Sumber : Sunarto, 2008 : 51-52 ). 

s. Ruang Pembangunan 

Menampilkan potret dinamika pembangunan fisik dan non fisik di Jawa 

Tengah. Pelaksanaan pembangunan didasarkan pada konsep wahana 

lingkungan jati diri sebagai simbol pengejawatan karakteristik masyarakat 

Jawa Tengah. Koleksi yang ditampilkan berupa foto, maket, benda-benda 

tiruan tentang keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi, pendidikan, 

pertanian, industri, social budaya, politik dan idiologi serta agama. Selain itu 

ditampilkan pula para tokoh yang pernah memimpin Jawa Tengah, Dalam hal 

ini diwujudkan dalam bentuk patung gubernur Jawa Tengah (Sumber : Sunarto, 

2008 : 61 ). 

t. Ruang Numimastik dan Heraldik 

Menampilkan koleksi mata uang dan lambang-lambang daerah se Jawa 

Tengah. Pada koleksi mata uang ditampilkan bentuk-bentuk mata uang  dari  

zaman  Kerajaan  Majapahit  hingga  mata  uang  yang  masih beredar. 
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Sedangkan koleksi lambing daerah disertai data tentang makna filosofis, 

semboyan dan potensi masing-masing daerah ( Sumber : Sunarto, 2008 : 61 ). 

u. Ruang Tradisi Nusantara 

Koleksi yang ditampilkan mencakupi bentuk-bentuk pakaian tradisional dan 

perlengkapannya, berupa senjata pusaka. Konsep senjata di dalam masyarakat 

tradisional ditunjukan untuk meningkatkan kewibawaan pemakaiannya. Itulah 

sebabnya senjata tradisional biasa juga disebut dengan pusaka ( piandel ). 

Koleksi yang ditampilkan berupa : badik dari Banten; kapak batu dari Irian; 

kapak dari Mentawai; HGolok dari Betawi; Parang dari Maluku dan kujang 

dari Parahiyangan ( Sumber : Sunarto, 2008 : 61-62 ). 

v. Ruang seni pegelaran 

Ruang ini menampilkan   kesenian wayang beserta alat music pengiring 

pegelaran wayang seperti gamelan . Wayang   merupakan kesenian asli 

Indonesia yang dalam perkembangannya telah mengalami perubahan  baik 

dalam  bentuk, jenis maupun  fungsionalnya.  Pergelaran wayang dipimpin 

oleh seorang dalang yang menggunakan media semacam boneka dengan 

diiringi musik gamelan. Pergelaran wayang mengandungnilai luhur karena 

didalamnya mengandung ajaran moral dan pesan yang memberikan makna 

filosofis, mistis, dan estetis. Karena ajaran moral dan pesan yang 

dibawatersebut, maka kesenian wayang berkembang pesat di kalangan 

masyarakatnya pendukungnya ( Sumber : Sunarto, 2008 : 55 ). 
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w. Ruang seni pertunjukan 

Ruangan ini ditampilkan beberapa patung bentuk pertunjukan kesenian rakyat, 

yaitu kuda lumping, barongan, nini thowok dan beberapa foto penunjang 

kesenian pertunjukan lainnya ( Sumber : Sunarto, 2008 :59 ). 

x. Ruang Intisari 

Koleksi yang ditampilkan di ruangan ini adalah tata pewarnaan serba hitam di 

tengah-tengahnya dibuat sinar berisi bayangan Dewa Ruci.Makna filosofis 

dari ruang ini menggambarkan bahwa perjalanan sejarah masyarakat Jawa 

Tengah yang bermuara pada pembentukan jati diri dalam menuju cita-cita 

kemakmuran bersama. Kemakmuran di dalam hal ini diwujudkan dalam 

bentuk kekayaan koleksi emas, di ruang berikutnya ( Sumber : Sunarto, 2008 

: 62 ). 

y. Ruang Koleksi Hibah 

Ruangan ini merupakan tempat koleksi Museum Ronggowarsito yang berasal 

dari masyarakat yang berpartisipasi menghibahkan koleksi pribadinya  untuk  

diletakkan  di  Museum  Ronggowarsito  (  Sumber  : Sunarto, 2008 : 63 ). 

z. Ruang Koleksi Emas 

Ruang ini merupakan ruangan susulan untuk menampilkan koleksi emas. 

Diresmikan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan, Edy Sedyawati, pada tanggal 

14 Oktober 1996. Koleksinya dibagi menjadi 4 kategori (Sumber : Sunarto, 

2008 : 64 ) : 
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•  Perhiasan   badan,   mencakup   :   bentuk   anting-anting,   gelang, 

binggel, hiasan dada, kelat leher dan ikat pinggang. 

• Perhiasan kepala mencakup bentuk mahkota dan grado. 

• Berbagai bentuk cincin. 

• Benda-benda   untuk   sarana   upacara   keagamaan,   mata   uang, 

lempengan prasasti, arca, keris dan mangkuk. 

 

Gambar 2.24 Ruang Koleksi Emas 

Sumber : Dokumentasi Penulis 
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2.3.5 Struktur Organisasi Museum Ronggowarsito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : Per.Gub 48/2008. 20 Juni 2008. 

Museum Jawa Tengah Ronggowarsito merupakan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah 

( UPTD ) Dinas Kebudayaan & Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.  

 

 

 

Kepala UPT Museum 

Drs. Puji Joharnoto, M. Pd 

NIP. 131636838 

Kepala Seksi Pengkajian dan 

Pelestarian 

Drs. Bambang Sugiarto, M. Pd  

NIP. 131671962 

Kelompok Jabatan Fungsional 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Gunarso, S.Sos  

NIP. 120115010 

Kepala Seksi Pelayanan dan  

Tata Pameran  

Dra, AG. PS. Indiah  

NIP. 131837402 

Dinas Kebudayaan Provinsi 

Jawa Tengah 

Gurbernur 

Jawa Tengah 
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Keterangan :  

1. Kepala Museum 

Tugas membawahkan Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengkajian dan 

Pelestarian, Seksi Pelayanan dan Tata Pameran. Seksi-seksi tersebut 

bertanggung jawab kepada kepala museum atas tugasnya masingmasing. 

2. Seksi Pengkajian dan Pelestarian Koleksi  

Tugas : melaksanakan pendataan, pengumpulan, pendataan, dan 

pendokumentasian koleksi ; melaksanakan penelitian, penerbitan, dan 

publikasi hasil penelitian koleksi ; melaksanakan konservasi ( upaya Kepala 

Museum Drs. Puji Joharnoto, M. Pd NIP. 131636838 Kepala Sub Bagian Tata 

Usaha Gunarso, S.Sos NIP. 120115010 Kepala Seksi Pengkajian dan 

Pelestarian Drs. Bambang Sugiarto, M. Pd NIP. 131671962 Kepala Seksi 

Pelayanan dan Tata Pameran Dra, AG. PS. Indiah NIP. 131837402 24 

menghambat proses kerusakan atau pelapukan serta menjaga agar koleksi 

tetap berada pada kondisi baik dan sesuai dengan aslinya ) benda budaya 

secara preventif ( pencegahan ) dan kuratif ( penanggulangan ); melaksanakan 

restorasi ( konservasi ) dan rekontruksi benda budaya; melakukan kegiatan-

kegiatan pelestarian budaya; memberikan pelayanan data berkaitan dengan 

penelitian koleksi. 

3. Saksi Pelayanan dan Tata Pameran 

Tugas : menyiapkan bahan, rencana kegiatan teknis operasional, pelaksanaan 

administrasi dan kebijakan teknis operasional, pengelolaan tata pameran, 

reproduksi, pengamanan koleksi, pelayanan edukatif cultural kepada 
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masyarakat, pelayanan tata teknis tata pameran, pengelolaan peralatan teknis, 

monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan dan tata pameran.  

4. Sub Bagian Tata Usaha  

Tugas : menyiapkan bahan, rencana kerja dan pengelolaan administrasi 

kepegawaian, keuangan, dokumentasi, perpustakaan, perlengkapan dan 

rumah tangga, surat menyurat serta pelapor Museum 

2.4 Tinjauan Arsitektur Kontemporer 

2.4.1 Pengertian Arsitektur Kontemporer 

Arsitektur  kontemporer  merupakan  suatu  bentuk  karya  arsitektur  yang 

sedang terjadi di masa sekarang. Dalam buku Indonesian Architecture Now , karya 

Imelda Akmal, digambarkan karya-karya arsitektur yang kontemporer yang 

terdapat di Indonesia. Karya ini dibangun dalam satu dasawarsa terakhir dan cukup 

menggambarkan trend arsitektur dalam negeri. Trend yang berkembang dalam 

satu dasawarsa terakhir didominasi oleh pengaruh langgam Arsitektur modern 

yang memiliki kesamaan ekspresi dengan karya arsitektur modern dari belahan 

dunia barat di dekade 60-an. Karya-karya arsitektur kontemporer Indonesia 

memiliki kesamaan dengan karya Mies van de Rohe, Wassily karya Marcel Breuer 

atau kursi B306 chaise-lounge karya Le Corbusier dan lounge chair karya Charles 

Eames. 

Arsitektur kontemporer telah diakui sebagai salah satu pendekatan dalam 

merancang secara internasional sehingga banyak ahli yang mengemukakan 

pendapat  mengenai  definisi  dari  arsitektur  kontemporer,  di  antaranya  

sebagaiberikut; 
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1. Konnemann, World of Contemporary Architecture XX 

“Arsitektur Kontemporer adalah suatu gaya arsitektur yang bertujuan untuk 

mendemonstrasikan suatu kualitas tertentu terutama dari segi kemajuan 

teknologi dan  juga  kebebasan  dalam  mengekspresikan  suatu  gaya  

arsitektur,  berusaha menciptakan suatu keadaan yang nyata-terpisah dari 

suatu komunitas yang tidak seragam.” 

2. Y. Sumalyo, Arsitektur Modern Akhir Abad XIX dan Abad XX (1996) 

“Kontemporer    adalah    bentuk-bentuk    aliran    arsitektur    yang    tidak 

dapat dikelompokkan dalam suatu  aliran  arsitektur atau sebaliknya  

berbagai arsitektur tercakup di dalamnya” 

3. L. Hilberseimer, Comtemporary Architects 2 (1964) 

“Arsitektur Kontemporer adalah suatu gaya aliran arsitektur pada 

zamannya yang mencirikan kebebasan berekspresi, keinginan untuk 

menampilkan sesuatu yang berbeda, dan merupakan sebuah aliran baru atau 

penggabungan dari beberapa aliran arsitektur. Arsitektur kontemporer  

mulai muncul sejak tahun 1789 namun baru berkembang pada abad 20 dan 

21 setelah perang dunia.”  

 

 

 

 

Berikut beberapa contoh bangunan arsitektur kontemporer : 
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Gambar 2.25 Bangunan Kontemporer 

Sumber : e-journal.uajy.ac.id 

2.4.2 Sejarah Perkembangan Arsitektur Kontemporer 

Schimbeck menyatakan bahwa arsitektur kontemporer berkembang dari 

pemikiran bahwa arsitektur harus mampu memperoleh sasaran dan pemecahan 

bagi arsitektur hari esok dan situasi masa kini. Seorang kritikus arsitektur Charles 

Jenks pun mulai memperkenalkan  suatu  metode  perancangan  untuk  

mengembangkan  arsitektur yang dinamakan dengan arsitektur ‘bersandi ganda’ 

(double coded), teori inilah yang menjadi cikal bakal arsitektur kontemporer, 

dimana gagasan ini bergantung pada banyak faktor yang mempengaruhi periode 

tertentu. 
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Di  Indonesia  arsitektur  kontemporer,  yang  ditolak  ukur  dalam  satu  

dasawarsa terakhir memiliki dominiasi oleh pengaruh langgam arsitektur modern. 

Secara garis besar arsitektur kontemporer memiliki aspek kekinian yang tidak 

terikat oleh beberapa konsep konvensional. Menurut Gunawan, E. indikasi sebauh 

arsitektur disebut sebagai arsitektur kontemporer meliputi 4 aspek, yaitu 

1. Ekspresi bangunan bersifat subjektif, 

2. Kontras dengan lingkungan sekitar, 

3. Bentuk simple dan sederhana namun berkesan kuat, 

4. Memiliki image, kesan, gambaran, serta penghayatan yang kuat. 

2.4.3  Prinsip dan Ciri-ciri Arsitektur Kontemporer 

 

No Prinsip Arsitektur Kontemporer Strategi Pencapaian 

1 Gubahan yang ekspresif dan 

dinamis 

Gubahan massa tidak berbentuk formal (kotak) tetapi 

dapat memadukan beberapa bentuk dasar sehingga 

memberikan kesan ekspresif dan dinamis 

2 Konsep ruang terkesan terbuka Penggunaan dinding dari kaca, antara ruang dan 
 
koridor (dalam bangunan) dan optimalisasi bukaan 

sehingga memberikan kesan bangunan terbuka dan 

tidak masiv 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harmonisasi Ruang Luar dan 
dalam 

Penerapan courtyard sehingga memberikan 
suasana ruang terbuka di dalam bangunan 

 
Pemisahan ruang luar dengan ruang dalam 

dengan menggunakan perbedaan pola lantai atau 

bahan lantai. 
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4 Memiliki fasad yang transparan Fasad bangunan menggunakan bahan 
 
transparan memberikan kesan terbuka, untuk 

optimalisasi cahaya yang masuk ke ruang 

sekaligus mengundang orang untuk datang karena 

memberikan kesan terbuka 

5 Kenyamanan Hakiki Kenyamanan tidak hanya dirasakan oleh 
 
beberapa orang saja (mis : orang normal) tetapi juga 

dapat dirasakan oleh kaum difabel. Misalnya  

penggunaan ramp untuk akses ke antar lantai. 

6 Eksplorasi Elemen Lansekap Mempertahankan vegetasi yang kiranya dapat 
 
dipertahankan yang tidak mengganggu sirkulasi 

diluar maupun dalam site. 

 
 
 
menghadirkan jenis vegetasi yang dapat memberikan 

kesan sejuk pada site sehingga semakin menarik 

perhatian orang untuk datang. 

7 Bangunan yang kokoh Menerapkan sistem struktur dan konstruksi yang 
 
kuat serta material modern sehingga memberi 

kesan kekinian 

 

Tabel  2. 4 Tabel Prinsip Arsitektur Kontemporer 

Sumber : e-journal.uajy.ac.id 

 

2.5 Studi Banding bangunan Sejenis 

2.5.1  Museum Gunung Api Merapi 

Museum Gunung Api Merapi memiliki 2 lantai yang diresmikan tahun 2010 

silam ini menjadi salah satu tempat wisata menarik di daerah Hargobinangun, 
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Sleman. Bentuk bangunannya unik, berbentuk trapesium dengan salah satu sisi 

puncaknya mengerucut membentuk segitiga.   

 

Gambar 2.26 Perspektif Museum Merapi 

Sumber : UPT Museum Merapi 
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Gambar 2.27 Denah Museum Merapi 

Sumber : UPT Museum Merapi 

 

Berikut beberapa ruangan yang ada di Museum Gunung Api Merapi 

Yogyakarta:  

1. Hall  

Merupakan ruang utama yang menyambut para pengunjung museum, ruang ini 

didesain dengan plafond yang tinggi sehingga memberi kesan megah dan luas. 

Terdapat pula replika gunung merapi besar yang dapat membuat simulasi saat 

gunung merapi meletus.  
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Gambar 2.28 Replika Gunung Api 

Sumber : Dokumentasi Penulis 

2. Ruang Replika  

Pada ruangan ini terdapat replika sebaran awan panas dari 3 buah letusan Gunung 

Merapi, yakni pada tahun 1969, 1994 dan 2006. Alat inilah yang membuat seluruh 

ruangan bergemuruh karena alat ini dapat bergerak dan memperlihatkan sebaran 

awan panas dan aliran lava pijar pada waktu kejadian.   
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3. Ruang display sisa letusan  

Pada ruangan ini terdapat koleksi benda-benda sisa letusan tahun 2006 hingga 

koleksi foto-foto Gunung Merapi dari zaman ke zaman yang di pajang sedemikian 

rupa hingga mudah di amati.   

 

Gambar 2.29 Display Sisa Letusan Merapi 

Sumber : Dokumentasi Penulis 
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4. Ruang Simulasi  

Ruang ini berada pada lantai 2, pada ruangan ini setidaknya ada 9 tipe benda koleksi 

dan alat peraga yang tersimpan, mulai dari display letusan dan erupsi merapi, lorong 

peraga simulasi LCD, peraga simulasi tsunami hingga peraga simulasi gempa. 

 

Gambar 2.30 Ruang Simulasi Gempa 

Sumber : Dokumentasi Penulis 

 

5. Ruang Teater / Audio Visual 

Pada ruangan ini pengunjung akan disuguhi sebuah film pendek berdurasi 24 menit 

berjudul Mahaguru Merapi. Film ini menunjukkan dua sisi merapi yang begitu 

berbeda. 
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Gambar 2.31 Ruang Audio Visual Museum Merapi 

Sumber : Dokumentasi Penulis 
 

6. Ruang Diorama 

Pada ruangan ini pengunjung akan disuguhi sebuah cerita berupa replika kejadian 

bencana erupsi gunung merapi. 

 

Gambar 2.32 Diorama Letusan Merapi 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

7. Amphi Theater 

Merupakan tempat pertunjukan yang dapat disewa pengunjung untuk acara event 

tertentu atau event dari pengelola museum. 
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Gambar 2.33 Amphi Theater 

Sumber : Dokumentasi Penulis 

 

8. Ruang Aula dan Media / Pers 

Di ruangan ini berbagai macam acara dapat dilakukan, seperti event serta ruang 

untuk media massa . 

 

Gambar 2.30 Aula dan Press Room 

Sumber : Dokumentasi Penulis 
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9. Ruang Pengelola 

 

Gambar 2.35 Ruang Pengelola 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

10. Toilet 

 

 

Gambar 2.36 Musholla dan Toilet Museum Merapi 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

Permasalahan Utama Museum Merapi 
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Kurang Terawatnya bangunan museum, hal ini juga kemungkinan dari gagalnya 

desain seorang arsitek, dimana mementingkan aspek estetika dari pada aspek fungsi 

dan maintenance 

 
 

 

Gambar 2.37 Permasalahan Museum Merapi 

Sumber : Dokumentasi Penulis 

 

Bangunan Museum Merapi Jogja akan di kaji melalui 7 prinsip   

arsitektur kontemporer menurut Schirmbeck 

 

Prinsip 
 

Kontemporer 

 

Kenyataan 
 

Gambar Bangunan 
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1.  Bangunan 

kokoh 

 

Bangunan 

terlihat kokoh 

menyerupai 

bentuk gunung 

 

 

2.  Gubahan 

ekspresif dan 

dinamis 

 

Gubahan massa 

berasal dari 

bentuk gunung, 

dan menjadi ikon 

merapi di daerah 

Sleman 

 

 

3.  Konsep  ruang 

terkesan 

terbuka 

 

Pada tengah 

bangunan 

terdapat area 

terbuka yang 

batuan hasil dari 

letusan merapi 

 

 

4.  Harmonisasi 

ruang luar dan 

ruang dalam 

 

Pada       dinsing 

bangunan 

menggunakan 

kaca,    sehingga 

memberikan 

kesan   menyatu 

dengan 

courtyard yang 

ada di tengan 

bangunan 
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5.  Memiliki fasad 

yang 

transparan 

 

Pada  area  hall, 

menggunakan 

fasad          kaca 

sehingga 

mengundang 

orang         untuk 

datang 

 

 

6.  Kenyamanan 
 

Hakiki 

 

Penyediaan 

ramp, sehingga 

mempermudah 

untuk kaum 

difabel 

 

 

7.  Eksplorasi 

elemen 

lansekap 

 

-Lansekap 

mengoptimalkan 

penggunaan 

vegetasi. 

 

-     Pada     area 

sekitar 

bangunan masih 

mempertahanka 

n vegetasi alami, 

seperti      pohon 

tinggi 

 

 

 

 

Tabel 2.5 Implementasi Konsep kontemporer pada Museum Merapi 

Sumber : Analisa Penulis 
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Pola Sirkulasi Pengunjung 

 

 
 

Pengunjung masuk menuju hall, kemudian ke ruang display batuan, kemudian 

menuju ke lantai 2. 

 

Gambar 2.38 Sirkulasi Museum 

Sumber : Dokumentasi Penulis 
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Sampai di lantai 2 pengunjung memasuki ruang sejarah erupsi gunung merapi, 

kemudian menuju ruang simulasi gempa dan berakhir di ruang Theater untuk 

menyaksikan film dokumenter. 

Struktur Organisasi Museum Merapi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garis Komando 

Garis Koordinasi 

Dinas Kebudayaan 

Provinsi DIY 

Kepala UPT 

Museum Gunung Api Merapi 
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2.5.2 Museum Tsunami Aceh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.39 Musuem Tsunami Aceh 

Sumber : museum.geology.esdm.go.id 

 

Museum tsunami adalah sebuah museum yang dirancang oleh salah satu 

arsitek terkenal Indonesia yaitu Ridwan Kamil. Museum ini merupakan salah satu 

cara untuk mengenang kejadian tsunami yang terjadi di Aceh pada tanggal 

26 Desember 2004. Museum Tsunami Aceh diresmikan pada tahun 2009. 

 

Bangunan ini menyerupai sebuah kapal yang memiliki cerobong besar 

ditengah bangunan dan menggunakan material kaca yang ditutup oleh secondary 

skin yang merupakan salah satu ciri khas dari arsitektur kontemporer. Berikut 

ruang-ruang utama yang ada di Museum Tsunami Aceh : 

1. Ruang Renungan 

Dalam ruangan ini terdapat sebuah  lorong  sempit dan  remang  

sekaligus dapat mendengarkan suara air yang mengalir beserta suara azan. 

Pada kiri dan kanan dinding lorong tersebut terdapat air yang mengalir 

yang di ibaratkan gemuruh tsunami yang pernah terjadi di masa silam. 
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Gambar 2.40 Musuem Tsunami Aceh 

Sumber : museum.geology.esdm.go.id 

 
 

2. Memorial Hill 

Setelah berjalan melewati Lorong Tsunami, pengunjung akan memasuki 

Ruang Kenangan (Memorial Hall). Ruangan ini memiliki 26 monitor 

sebagai lambang dari kejadian tsunami yang melanda Aceh ada 26 

Desember 2004. Setiap monitor menampilkan gambar dan foto para 

korban dan lokasi bencana yang melanda Aceh pada saat tsunami sebanyak 

40 gambar yang ditampilkan dalam  bentuk  slide.  Gambar  dan  foto  ini  

seakan  mengingatkan  kembali kenangan tsunami yang melanda Aceh atau 

disebut space of memory yang tidak mudah untuk dilupakan dan dapat 

dipetik hikmah dari kejadian tersebut. 
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Gambar 2.41 Musuem Tsunami Aceh 

Sumber : museum.geology.esdm.go.id 

 

3. Ruang “The Light of God” 

Setelah melewati ruang memorial hill, anda akan memasuki ruang "The 

Light of God", yaitu sebuah ruang berbentuk sumur silinder yang 

menyorotkan cahaya remang-remang. Pada puncak ruangan terlihat 

kaligrafi arab berbentuk tulisan ALLAH. Pada dinding-dinding ruangan ini 

dipenuhi tulisan nama-nama korban tsunami yang tewas dalam peristiwa 

besar tersebut. Bangunan ini mengandung nilai-nilai Religius yang 

merupakan cerminan hubungan manusia dengan sang pencipta / Allah. 

Ruangan berbentuk silinder dengan cahaya remang dan ketinggian 30 meter 

ini memiliki kurang lebih 2.000 nama-nama koban tsunami yang tertera 

disetiap dindingnya. 
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Gambar 2.42 Musuem Tsunami Aceh 

Sumber : museum.geology.esdm.go.id 

 

4. Jembatan Harapan 

Lorong cerobong membawa pengunjung ke arah Jembatan Harapan 

(space of hope). Disebut jembatan harapan karena melalui jembatan ini 

pengunjung dapat  melihat  54  bendera  dari  54  negara yang  ikut  

membantu  Aceh  pasca tsunami, jumlah bendera sama denga jumlah batu 

yang tersusun di pinggiran kolam. Di setiap bendera dan batu bertuliskan 

kata „Damai‟ dengan bahasa dari masing-masing negara sebagai refleksi 

perdamaian Aceh dari peperangan dan konflik sebelum tsunami terjadi. 

Dengan adanya bencana gempa dan tsunami,dunia melihat secara 

langsung kondisi Aceh, mendukung dan membantu perdamaian Aceh, 

serta turut andil dalam membangun (merekontruksi) Aceh setelah bencana 

terjadi. 
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Gambar 2.43 Musuem Tsunami Aceh 

Sumber : museum.geology.esdm.go.id 

 

 

5. Ruang Multimedia 

Pada Lantai dua museum, merupakan akses ke ruang-ruang multimedia 

seperti ruang audio dan ruang 4 dimensi "tsunami exhibition room", ruang 

pre-tsunami, while stunami, dan post-tsunami. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.44 Musuem Tsunami Aceh 

Sumber : museum.geology.esdm.go.id 
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6. Ruang Geologi, Perpustakaan, Souvenir 

Kemudian lantai 3 Museum ini tersedia beberapa fasilitas-fasilitas seperti 

ruang geologi, perpustakaan, musalla, dan souvenir. Pada ruang geologi, 

anda dapat memperoleh informasi mengenai bencana yaitu tentang 

bagaimana gempa dantsunami terjadi, melalui penjelasan dari beberapa 

display dan alat simulasi yang terdapat dalam ruangan tersebut 

7. Ruang Penyelamatan. 

Tingkat akhir Gedung Museum Tsunami Aceh, berfungsi sebagai tempat 

penyelamatan darurat / Escape building apabila terjadi tsunami lagi di 

masa yang akan  datang.  Tingkat  atap  ini  tidak  dibuka  untuk  umum  

karena  mengingat konsep keselamatan dan keamanan pengunjung, dan 

hanya akan dibuka saat darurat atau saat dibutuhkan saja. 

 

Berikut 7 kajian prinsip arsitektur kontemporer pada bangunan Museum 

Tsunami Aceh : 

 
 

Prinsip Kontemporer 
 

Kenyataan 
 

Gambar Bangunan 

 
1.  Bangunan kokoh 

 
Bangunan terlihat kokoh 

menyerupai bentuk 

kapal 

 

 
2.  Gubahan 

ekspresif 

dan dinamis 

 
Gubahan massa berasal 

dari bentuk kapal dan 

tidak kaku (berbentuk 

oval) 
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3.  Konsep       ruang 

terkesan terbuka 

 
Pada lantai dasar 

merupakan area terbuka 

dan dijadikan area 

komunal sehingga dapat 

menyatu dengan ruang 

luar 

 

 
4.  Harmonisasi 

ruang luar 

dan ruang 

dalam 

 
Pada lantai dasar terdapat 

jembatan yang 

dibawahnya terdapat air, 

sehingga memberikan 

kesan sedang berada 

dialam terbuka. 

 

 
 
 
 
 
 

 
5.  Memiliki       

fasad yang 

transparan 

 
Museum tsunami 

menggunakan fasad yang 

terbuat dari kaca yang 

kemudian diberi 

secondary skin 

 

 
6.  Kenyamanan 

 
Hakiki 

 
Pada pintu masuk 

menggunakan ramp 

sehingga ramah bagi 

kaum difabel. 

 
Menonjolkan 

penggunaan beton 

sebagai bahan utama 

sehingga memberikan 

kesan kejujuran 
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7.  Eksplorasi 

elemen lansekap 

 
-Lansekap 

mengoptimalkan 

penggunaan vegetasi. 

 
-    Pada    bagian    atap 

bangunan 

menggunakan roof 

garden yang dapat 

dijadikan area komunal 

 

 

 

 

Tabel 2.6 Implementasi konsep kontemporer pada Musuem Tsunami Aceh 

Sumber : Analisa Penulis 
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BAB 5 

KESIMPULAN 
 

5.1  Kesimpulan 

Arsitektur Kontemporer dipilih karena sifatnya yang menyerupai seni 

kontemporer yaitu melakukan pendobrakan terhadap aturan-aturan yang sudah ada, 

bersifat fleksibel dan juga bebas, dan yang terpenting dapat menjadi landmark suatu 

kawasan. Dengan penekanan desain yang ada, diharapkan dapat membangkitkan 

rasa penasaran dalam diri masyarakat luas yang menimbulkan keinginan untuk 

menjelajah kedalam bangunan dan menikmati karya seni dan kebudayaan yang ada.  

5.2 Rekomendasi 

5.2.1 Aspek Kontekstual 

Site museum terletak di Jl.Abdurahman Saleh No.1, Kalibanteng Kulon, 

Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, Site memiliki luas 15.000 m². 

Berikut Hasil Analisa zoning museum berdasar kelompok kegiatan : 
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Gambar 5.1 Zoning Bangunan Museum 

Sumber : Analisa Penulis 
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5.2.2 Aspek Kontekstual 

5.2.2.1 Kegiatan Museum 

Kegiatan di dalam museum ini dibagi menjadi beberapa kelompok 

kegiatan yaitu:  

a. Kegiatan Utama  

1. Pameran 

2. Kegiatan Pendidikan  

3. Kegiatan Konservasi 

4. Kegiatan Pengelolaan Koleksi  

d. Kegiatan Pendukung 

 1.  Kegiatan Penjualan Souvenir dan Kuliner 

e. Kegiatan Administrasi  

1. Kegiatan pelaksanaan 

2. Kegiatan Tata Usaha 
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5.2.2.2 Organisasi Ruang Keseluruhan 

 

 

Gambar 5.2 Organisasi Ruang 

Sumber : Analisa Penulis 

5.2.2.2 Rekapitulasi Besaran Ruang 

 

 

No Besaran Ruang Luas 

1. Besaran Ruang Kegiatan Utama 9,357 

2. Besaran Ruang Kegiatan Pendukung 444 

3. Besaran Ruang Kegiatan Administrasi 1,357 

Total Luas Bangunan 11,158 m² 

Tabel 5.1 Rekapitulasi Besaran Ruang 

Sumber : Analisa Penulis 
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5.2.3 Aspek Teknis 

5.2.3.1 Sistem Pondasi 

 Bangunan Museum menggunakan pondasi Borpile dan pondasi lajur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3 Pondasi Borpile 

Sumber : www.Scribe.com 

5.2.3.2 Sistem Rangka 

Proses  pembentukan  struktur  beton bertulang    dapat    dilakukan    di 

tempat, atau dapat juga menggunakan beton precast(memesan sudah jadi 

sesuai dimensi yang ditentukan). 
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Gambar 5.4 Struktur Rangka 

Sumber : www.Scribe.com 
 

5.2.3.3 Sistem Atap 

Atap museum memerlukan material yang kuat, bentang lebar dan presisi, 

sehingga museum ini akan menggunakan atap dag beton, baja dan 

spaceframe. 
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Gambar 5.5 Dag Beton 

Sumber : www.Scribe.com 

 

 

Gambar 5.6 Space Frame 

Sumber : www.Scribe.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scribe.com/
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5.2.4 Aspek Arsitektural 

5.2.4.1 Pencapaian Konsep Arsitektur Kontemporer 

No Prinsip Arsitektur 

Kontemporer 

Strategi Pencapaian 

1 Gubahan yang 

ekspresif dan dinamis 

Gubahan massa tidak berbentuk formal (kotak) tetapi 

dapat memadukan beberapa bentuk dasar sehingga 

memberikan kesan ekspresif dan dinamis. 

2 Konsep ruang terkesan 

terbuka 

Penggunaan dinding dari kaca, antara ruang dan 

koridor (dalam bangunan) dan optimalisasi bukaan 

sehingga memberikan kesan bangunan terbuka dan 

tidak masiv 

3 Harmonisasi Ruang Luar dan 

dalam 

Penerapan courtyard sehingga memberikan suasana 

ruang terbuka di dalam bangunan 

Pemisahan ruang luar dengan ruang dalam 

dengan menggunakan perbedaan pola lantai atau 

bahan lantai. 

4 Memiliki fasad yang 

transparan 

Fasad bangunan menggunakan bahan transparan 

memberikan kesan terbuka, untuk optimalisasi cahaya 

yang masuk ke ruang sekaligus mengundang orang 

untuk datang karena memberikan kesan terbuka 

5 Kenyamanan Hakiki Kenyamanan tidak hanya dirasakan oleh beberapa 

orang saja (mis : orang normal) tetapi juga dapat 

dirasakan oleh kaum difabel. Misalnya  penggunaan 

ramp untuk akses ke antar lantai. 



188 

 

 

 

6 Eksplorasi Elemen Lansekap Mempertahankan vegetasi yang kiranya dapat 

dipertahankan yang tidak mengganggu sirkulasi diluar 

maupun dalam site 

Penerapan vegetasi sebagai pembatas antara satu 

bangunan dengan bangunan lain. 

 

 

menghadirkan jenis vegetasi yang dapat memberikan 

kesan sejuk pada site sehingga semakin menarik 

perhatian orang untuk datang. 

7 Bangunan yang kokoh Menerapkan sistem struktur dan konstruksi yang kuat 

serta material modern sehingga memberi kesan 

kekinian 

 

5.2.4.1 Kesan Ruang 

 a. Sirkulasi per Ruang 

Dalam museum akan menggunakan teknologi audio visual yang akan 

dipasang pada beberapa display ruang pameran, teknologi yang digunakan 

antara lain :  

1) Display Pakaian Adat 

Dalam display pakaian adat akan menggunakan teknologi Augmented 

reality, dimana pengunjung dapat mencoba menggunakan pakaian adat 

berbagai daerah di jawa tengah dengan basis virtual atau hanya terdapat 

di gambar pada layar.  

Aplikasi yang dibangun merupakan aplikasi berbasis web yang 

menerapkan konsep augmented reality untuk menampilkan objek 

pakaian secara 2D, dimana augmented reality adalah teknologi yang 

menggabungkan benda maya dua dimensi dan ataupun tiga dimensi ke 



189 

 

 

 

dalam sebuah lingkungan nyata tiga dimensi lalu memproyeksikan 

benda-benda maya tersebut secara real-time. Dalam interaksinya aplikasi 

yang dibangun menerapkan konsep perceptual user interaction dimana 

pengguna dapat melakukan interaksi dengan aplikasi tanpa 

menggunakan mouse ataupun keyboard. 

 

Gambar 5.7 Augmented Reality 

Sumber : www.Republika.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.republika.com/
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2) Diorama Perjuangan masa Penjajahan 

Dalam ruangan diorama perjuangan akan difasilitasi teknologi virtual 

reality, dimana pengunjung akan merasakan suasana pada masa 

penjajahan secara real dan dapat dilihat 360º. 

Dalam ruangan pencahayaan juga akan dikurangi dan akan diberi efek 

asap yang akan menimbulkan kesan menegangkan, sehingga pengunjung 

akan ikut merasakan ketegangan pada masa penjajahan dulu.  

 

Gambar 5.8 Virtual Reality 

Sumber : www.Republika.com 

 

3) Display Alat Musik Tradisional 

Pengunjung dapat memainkan musik tradisional dengan cara modern, 

yaitu menggunakan tablet yang telah terinstall aplikasi E-gamelan yang 

ditemukan oleh mahasiswa Udinus pada tahun 2016 silam. 

http://www.republika.com/
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Gambar 5.9 E-Gamelan 

Sumber : Udinus.ac.id 
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