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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.PENGERTIAN JUDUL 

“ Museum Kesenian Jawa Di Surakarta 

 

Museum :Menurut Drs. Moch. Amir Sutaarga (2005), Lembaga yang bersifat 

tetap, diusahakan untuk kepentingan umum, dengan tujuan untuk 

pengumpulan, pemeliharaan, konservasi, penelitian, konservasi, 

informasi, edukasi, dan rekreasi. 

 

Kesenian : Menurut Kuntjaraningrat, Kesenian adalah suatu kompleks dari ide-

ide, gagasan, nilai-nilai,norma-norma, dan peraturan dimana 

kompleks aktivitas, dan tindakan berpola dari manusia dalam 

masyarakat, dan biasanya berwujud benda-benda hasil manusia. 

 

    Jawa Tengah : Salah satu nama propinsi di pulau jawa 

     

    Surakarta : Menurut Muktiyono(2007), Nama sebuah kotamadya di pusat   

provinsi Jawa Tengah, Indonesia, juga disebut solo. 

 

“Museum Kesenian Jawa Di Surakarta” adalah suatu tempat atau wadah, atau 

bangunan sebagai tempat untuk mengumpulkan,merawat, dan memamerkan benda-

benda warisan seni budaya jawa yang bertujuan sebagai sarana pendidikan, 

pelestarian, informasi, dan pengembanagan kesenian serta sebagai sarana rekreasi 

bagi masyarakat tentang sejarah seni kebudayaan jawa. 
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1.2. LATAR BELAKANG 

  1.2.1. Latar Belakang Umum 

Daerah kebudayaan Jawa sangatlah luas meliputi seluruh bagian tengah dan 

timur pulau jawa, ada daerah yang disebut daerah kejawen yaitu banyumas, 

Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Malang,dan lainya sehubungan dengan itu maka 

dalam rangka seluruh kebudayaan jawa ini, dua daerah  luas bekas kerajaan 

mataram sebelum terpecah yakini Yogyakarta dan Surakarta merupakan pusat 

kebudayaan jawa. Masyarakat Indonesia tersebar dari sabang hingga merauke 

terdiri atas beraneka ragam suku, dan adat istiadat yang beraneka ragam, 

membuktikan bahwa bangsa Indonesia mempunyai Kebudayaan yang tinggi dan 

diwariskan secara turun temurun serta terpelihara keaslianya. Memasuki era  

globalisasi, arus budaya asing akan masuk dan bercampur dengan budaya 

Indonesia yang kemungkinan akan mempengaruhi bahkan menggeser budaya 

bangsa sehingga idealisme bangsa akan hilang. Menyikapi hal tersebut perlu 

adanya upaya dari pemerintah, dimana salah satu usahanya adalah memasukan, 

dan menyimpanya  di dalam  museum 

 Warisan budaya Jawa yang diwariskan di antaranya seni wayang, seni keris, 

seni batik, seni gerabah, dan kegiatan yang berbau keraton atau kejawen, seperti 

upacara adat, pusaka, peninggalan benda-benda keratonan. Dengan hal tersebut 

maka sudah wajib warisan budaya ini kita jaga, dan lestarikan, berhubung kota 

Surakarta identik dengan image kota budaya, kota The spirit of java, yang sudah 

diakui didalam negara, dan manca negara, tentang kisah ataupun sejarah 

kerajaan- kerajaan masa lalu yang ada di solo, dan hal tersebut terbukti dari 

bekas peninggalan kerajaan tersebut seperti keraton, dan bangunan lainya seperti 

rumah penduduk jaman dulu, semua masih ada dan terawatt dengan baik hingga 

sekarang, dan masyarakat Surakarta sadar betul tentang pentingnya penginggalan 

sejarah tersebut, Karena bagi masyarakat Surakarta  kebudayaan jawa juga salah 

satu identitas bangsa Indonesia dan di pandang tinggi oleh manca negara, dan 

beberapa telah di akui Unisco. 
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1.2.2. Urgensi Museum Kesenian Jawa di Surakarta 

Indonesia merupakan Negara yang terkenal akan keanekaragaman suku, ras 

dan budaya maka tak luput banyak jenis arsitektur yang kita jumpai pada Negara 

ini. Banyaknya seni kebudayaan yang ditinggalkan oleh leluhur dari sabang 

sampai merauke dari kebanyakan orang tidak bisa langsung melihat keindahan 

seni kebudayaan tradisonal. Ini dikarenakan karena jarak tempuh untuk 

mengunjungi setiap wilayah di Indonesia yang terbentang lebar. disamping itu 

seni kebudayaan  merupakan salah satu peninggalan budaya yang banyak 

mengandung nilai sejarah, serta telah dikagumi baik oleh bangsa Indonesia 

sendiri maupun di luar negri karena keanekaragamannya. 

 Salah satu wadah yang tepat dalam usaha penyelamatan kesenian budaya 

dalam arti pelestarian, pengenalan dan pengkajian serta pusat informasi sekaligus 

pengembangannya adalah dalam bentuk museum. Dengan keberadaan museum, 

maka arsip – arsip kesenian budaya dalam hal ini kebudayaan tradisional Jawa, 

dapat tetap terpelihara dengan baik. 

 

1.2.3. Museum Kesenian Jawa Sebagai Sarana pusat informasi, dan 
Pendidikan 

Dalam rangka melestarikan hal-hal yang berhubungan dengan nilai 

sejarah dalam seni kebudayaan, tentunya tidak hanya sekedar wadahnya yang 

bisa menyimpan, atau menampung benda-benda yang dianggap memiliki nilai 

sejarah ataupun history.  

Melaikan sebagai pusat pengolahan informasi dari perkembangan kebudayaan 

sejak jaman dahulu hingga ke jaman sekarang atau kita sebut dengan era 

globalisasi, selain sebagai pengolahan informasi dapat pula sebagai obyek 

pendiddikan, dimana museum ini dapat menjadi wadah , memberi materi,  
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pengetahuan tentang seni budaya jawa kepada pengunjung museum ini, dan 

salah satu cara menjadi wadah kepada pengunjung dalam bidang pendidikan 

adalah, dengan cara membuat program edukasi seperti contoh membatik, 

membuat gerabah, membuat wayang, dan mungkin melukis. 

 Dengan adanya hal tersebut diharapkan pengunjung atau wisatawan lokal 

maupun manca negara lebih tertarik sehingga mengerti dan paham terhadap 

seni budaya jawa, selain itu hal ini akan meningkatkan rasa keingin tahuan 

lebih lanjut tentang seni kebudayaan jawa. 

 

1.2.4. Potensi Kota Surakarta Sebagai Pendukung Museum Kesenian Jawa 

 
Gambar 2.1 peta Surakarta 

Sumber : Data Pribadi 

 

 Sesuai gambar peta diatas Surakarta yang dikenal sebagai kota Budaya 

memiliki banyak peningagalan warisan budaya dikarenakan peninggalan dari 

keraton Surakarta dari jaman dahulu sampai sekarang yang tiada habisnya.  
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 Potensi-potensi seni dan Budaya kota Surakarta sampai saat ini masih lestari, 

dan masih banyak dikembangkan seperti pergelaran wayang kulit, dan 

ketoprak. Potensi budaya yang begitu menonjol di Kota Surakarta ini 

merupakan asset yang tak ternilai harganya, dan takkan habis digali nilai- 

nilainya, karena kehidupan budaya di Surakarta terus berkembang dari waktu 

ke waktu sesuai dengan tuntutan jaman. 

 

1.2.5.Sebaran Museum di Surakarta 

 
Gambar 3.1 Sebaran Museum Surakarta 

Sumber : Data Pribadi 
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1.3.PERMASALAHAN 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas ada beberapa permasalhan untuk sebuah 

museum budaya di Surakarta, yaitu : 

 Belum adanya Museum Budaya yang bersifat Universal dikota Surakarta 

 Bergesernya nilai sejarah terhadap perkembangan jaman. 

 

1.4.TUJUAN DAN SASARAN PEMBAHASAN 

1.4.1.Tujuan 

a. Menentukan konsep Museum Kesenian Jawa sebagai tempat yang 

dapat memenuhi tuntutan masyarakat yaitu sebagai sarana pendidikan, 

pelestarian, informasi, dan pengembangan serta hiburan yang menarik. 

b. Menjelaskan keingintahuan masyarakat terhadap Kesenian  

kebudayaan Jawa dengan pendidikan, pelestarian, dan pengembangan 

seni- seni yang masuk dalam budaya jawa. 

c. Mewujudkan suatu konsep desain bangunan yang sesuai dengan 

ekspresi motif batik yang notabenya adalah jenis dari Kesenian 

kebudayaan Jawa. 

 

1.4.2. Sasaran 

1.  Mengungkapkan perwujudan tata ruang yang mendukung pemahaman 

dan penikmatan koleksi. 

2. Mengadakan studi tentang karakter ungkapan fisik untuk menyusun 

konsep dasar perencanaan, dan perancangan. 

 

1.5. LINGKUP PEMBAHASAN 

1.5.1. Batasan Pengertian Museum 

Merupakan suatu tempat atau wadah, atau bangunan sebagai tempat 

untuk mengumpulkan, merawat, dan memamerkan benda- benda warisan seni 
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budaya yang bertujuan sebagai tempat untuk pendidikan, pelestarian, dan 

pengembangan kesenian serta memberikan hiburan kepada masyarakat dalam 

lingkup Jawa Tengah. 

 

1.6. METODE PEMBAHASAN 

Pengumpulan data yang diperlukan dalam proses penulisan yang akan 

dilakukan untuk dapat memudahkan dalam mensapatkan data- data yang 

dibutuhkan, maka langkah- langkah yang diperlukan antara lain : 

1. Kajian Teoritis 

Studi literature, byaitu mengambil dari berbagai sumber yang 

digunakan untuk menjawab setiap permasalhan dengan pemecahan 

yang mempunyai dasar. 

2. Data 

Data di dapat dari : 

a. Studi literature 

Data- data dari sumber yang mengemukakan pemecahan 

permasalahan yang meemiliki dasar jumlah prosentase. 

Menyajikan data, dan informasi berbagai literature tentang 

Museum Kesenian Jawalainya yang mempunyai kesamaan fungsi, 

untuk mengetahui persyaratan umum, dan khusus sebagai aturan 

pembahasan. 

b. Survey Lapangan 

Dengan pengamata langsung terhadap obyek- obyek maupun 

lokasi yag berkaitan denagn  museum  budaya yang ada sebagai 

perbandingan bagi perancangan. 

3. Analisa 

Dengan cara menganalisa data- data yang diperlukan untuk kemudian 

digunakan sebagai suatu hal yang dijadikan pertimbangan dalam 

mendesain berdasarkan standar yang ada. 
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1.7. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan konsep tugas akhir ini adalah : 

BAB I  Pendahuluan 

Berisi tentang pengertian judul, latar belakang, permasalahan, tujuan, sasaran, 

batasan, dan lingkup pembahasan, metode pengumpulandata, dan pembahasanya, 

serta sistematika penulisan. 

 

BAB II  Kajian Pustaka 

Berisi tinjauan tentang museum, budaya, dan kesenian yang berkaitan 

berdasarkan sumber- sumber tertulis. 

 

BAB III Tinjauan Museum Kesenian Jawadi Surakarta 

Berisi tentang keberadaan Museum Kesenian Jawa di Surakarta, manfaat, tujuan, 

fungsinya sebagai salah satu tempat penyampaian informasi, pemeliharaan, 

memamerkan pengembanagan, dan penelitian tentang kesenian jawa  serta 

bagaimana Museum Kesenian Jawa ini di rencanakan. 

 

BAB IV Analisa Pendekatan, dan Konsep Perencanaan Perancanagan 

Museum Kesenian Jawadi Surakarta. 

Menguraikan analisa perencanaan, dan pendekatan konsep perancanagan untuk 

bangunan Museum Kesenian Jawa di Surakarta. 

 

 

 

 

 
 

 

 


