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Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai pembelajaran 

atau alat yang dapat mencapai maksud dan 

tujuannya(Putri, 2016) 

Suatu kegiatan yang dilakukan bersama oleh penghuni 

pada suatu daerah yang bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhannya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016). 

 Suatu bangunan tempat dimana  orang-orang 

memelihara, meyimpan dan memamerkan barang-

barang yang mempunyai nilai-nilai sejarahcontohnya 

peninggalan sejarah, ilmu dan peninggalan benda-benda 

antik. (Ensiklopedi, 1990). 

 Merupakan  Salah satu perusahaan jamu tertua yang ada 

di Indonesia (Jamu Jago, 2016).  

 

Sesuatu yang baru ditemukan, bukan merupakan 

akumulasi dari keterampilan atau pengetahuan yang 

diperoleh dari buku pelajaran (A.Sagitasari, 2010). 

BAB I 

Pendahuluan 
1.1  Dekripsi  

 Untuk mengetahui gambaran judul tentang “Pengembangan Museum Jamu 

Jago Sebagai Sarana Wisata Kreatif” maka penjabaran setiap judul dapat diartikan 

sebagai berikut: 

1. Pengembangan : 

 

 

2. Museum  :  

 

 

 

 

3. Jamu Jago : 

 

4. Sarana  : 

 

 

5. Wisata  : 

 

 

6. Kreatif  : 

 

 

Sehingga judul “Pengembangan Museum Jamu Jago Sebagai Sarana 

Wisata Kreatif” merupakan suatu museum yang tidak hanya memamerkan barang  

peninggalan sejarah saja tetapi terdapat wisata edukasi, tempat penelitian jamu, 

serta sebagai tujuan rekreasi.  

Memperluas pengetahuan, bersenang-senang, dan 

sebagainya dengan cara bepergian bersama sama 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016). 
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1.2  Latar Belakang  

 Menurut  (Umah, 2014) salah satu pilihan wisata adalah museum tetapi 

saat ini museum jarang dilirik oleh wisatawan baik lokal maupun turis 

mancanegara hal ini merupakan tantangan tersendiri bagaimana menjadikan 

museum sebagai tempat yang tidak membosankan dan menjadi pilihan rekreasi 

keluarga yang paling diminati. Pada umumnya permasalahan yang terjadi pada 

permuseuman di Indonesia yakni sulitnya untuk menarik pengunjung. Sedikitnya 

jumlah pengunjung yang datang ke museum mengindikasikan bahwa museum 

adalah tempat wisata yang kurang menarik (Andriani, 2012).  

Museum Jamu Jago terletak di jalan Perintis Kemerdekaan No. 275 

Semarang museum ini merupakan museum MURI (Museum Rekor Indonesia), 

dan PT. Jamu Jago, keberadaan museum ini jarang dikunjungi oleh pengunjung 

sebagai tujuan rekreasi, kurangnya fasilitas dan penunjang lainnya membuat 

museum ini jarang dilirik sebagai tujuan rekreasi karena terkesan membosankan. 

Museum lebih banyak didatangi oleh kunjungan sekolah, kunjungan industri oleh 

perguruan tinggi, serta instansi lainnya. Hal ini menjadikan salah satu faktor 

bahwa museum bukanlah tujuan yang paling sering diminati. 

 Kawasan museum ini sangat luas terdapat pabrik pembuatan Jamu Jago  

dan museum MURI namun sayangnya kondisi kawasan ini tidaklah dirawat 

dengan baik banyak pohon pohon tinggi serta semak belukar yang menghalangi 

pemandangan museum sehingga museum ini tampak kurang menarik apabila 

dilihat dari jalan raya. 

Museum MURI dan Jamu Jago hanya memajang dan memamerkan foto 

dan barang jadinya saja, tetapi tidak memperlihatkan bagaimana proses produksi 

barang tersebut, sebagai contoh hanya dipamerkan beberapa macam bahan baku 

jamu yang sudah dikmas dalam plastik seperti temulawak, kencur, kayu manis, 

dan bahan bahan pembuatan jamu, hal ini menjadi kebingungan pengunjung 

bagaimana proses produksi,  dan pengolahannya, tidak pula diketahui manfaat 

atau khasiat dari jamu tersebut sehingga membuat tanda tanya tersendiri bagi 

pengunjung bagaimana khasiat yang diperoleh. Didalam museum Jamu Jago 

pengunjung masuk kedalam ruangan  dan memutari ruangan museum dengan 
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melihat foto, dan barang barang yang dipajang, hal ini menunjukan kurangnya 

tampilan edukasi pada museum ini. Seharusnya pengunjung juga dapat 

mengetahui bahkan dapat meracik sendiri serta melakukan riset tentang jamu 

sehingga setelah keluar dari museum ini pengunjung dapat lebih memahami 

informasi dan edukasi tentang jamu. 

 Kota Semarang yang mempunyai iklim cukup panas, dan curah hujan yang 

tinggi membuat kondisi kota Semarang apabila disiang hari cukup panas tetapi 

apabila sudah larut malam menjadi dingin, hal ini menjadi salah satu faktor yang 

menjadikan kondisi didalam museum menjadi panas dan tidak nyaman sehingga 

menjadi salah satu tantangan tersendiri bagaimana menjadikan bangunan museum 

menjadi nyaman.Jamu Jago sangat khas dengan unsur tradisional, pada bangunan 

museum akan menekankan unsur unsur potensi lokal pada daerah ini, khusunya 

pada iklim lokal dan material lokal yang identik dengan unsur jawa. Sehingga 

museum ini tetap akan menonjolkan potensi lokal yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Lokasi Site Museum MURI dan Jamu Jago 

Sumber: Wikimapia,2016 

Pengembangan Museum Jamu Jago menjadi Wisata Kreatif, diharapkan 

dapat lebih memajukan museum Jamu Jago menjadi museum yang tidak 

membosankan dan sebagai tujuan wisata yang paling sering dikunjungi.  
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1.3 Rumusan Permasalahan   

• Bagaimana menjadikan Museum Jamu Jago menjadi wisata edukasi 

• Bagaimana menjadikan Museum Jamu Jago menjadi pusat penelitian 

• Bagaimana menjadikan Museum Jamu Jago menjadi tujuan rekreasi 

dengan fasilitas penunjang yang memadai 

1.4 Tujuan dan Sasaran 

a) Tujuan 

Mengembangkan museum Jamu Jago yang lengkap dengan wisata 

edukasi, tempat rekreasi yang memiliki fasilitas penunjang serta pusat 

penelitian jamu. 

b) Sasaran 

Mengembangkan museum Jamu Jago sebagai wisata edukasi, tempat 

rekreasi dan pusat penelitian jamu dengan konsep ArsitekturVernakular 

1.5 Lingkup Pembahasan 

Agar tujuan dan sasaran dapat terpenuhi, maka lingkup pembahasan dapat 

dibatasai sebagai berikut: 

• Lingkup pembahasan hanya dibatasi pada pengembangan museum 

Jamu Jago sebagai wisata kraetif 

• Pengembangan dan penataanmuseum Jamu Jago sebagai wisata 

kreatif dengan fasilitas penunjang 

• Hanya fokus pada disiplin ilmu arsitektur sedangkan ilmu lain 

hanya akan digunakan sebagai penunjang dan tidak dibahas 

mendalam 

1.6 Metode Pembahasan 

• Observasi 

Pengumpulan data melalui observasi adalah pengumpulan data 

dengan pengamatan pada lokasi museum, metode ini sangatlah 

penting karena dengan pengamatan maka kita dapat melihat 

kondisi aslinya. 
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Menjelaskan secara garis besar deskripsi judul, latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran,lingkup 

pembahasan,metode pembahasan, dan sistematika 

penulisan. 

Berisikan tentang literature  tentang museum, wisata 

edukasi dan penelitian jamu serta konsep arsitektur 

tradisional  

• Studi Literature 

Metode ini didapatkan dengan menggunakan data sekunder seperti 

buku, jurnal, artikel  ataupun dari berbagai instansi pemerintah 

yang berhubungan dengan pemilihan judul dan nilai nilai 

arsitektur. 

• Wawancara 

Metode yang dilakukan dengan carabertanya pada narasumber 

yaitu denganmemberi pertanyaan yang harus dijawab yang 

berkaitan dengan pemilihan judul oleh pihak yang terkait, 

wawancara ini dilakukan oleh anggota staf pengelola museum 

Muri dan Jamu Jago. 

1.7 Sistematika Penulisan 

BAB I  Pendahuluan 

 

 

 

 

BAB II  Tinjauan Pustaka 

 

 

 

BAB III Gambaran Umum Lokasi Perencanaan (Data) 

 

 

BAB IV  

 
Analisis Pendekatan dan Konsep Perencanaan dan 

Perancangan 

 

Berisikan tentang gambaran umum museum Jamu Jago 

serta data fisik dari Instansi terkait. 

Berisikan tentang konsep site, analisa penataaan ruang 

dan bangunan serta tampilan arsitektur yang sesuai 

dengan Arsitektur Vernakular. 


	BAB I Pendahuluan
	1.1  Dekripsi
	1.2  Latar Belakang
	Rumusan Permasalahan
	Tujuan dan Sasaran
	Lingkup Pembahasan
	Metode Pembahasan
	Sistematika Penulisan


