
1 

MUSEUM GAMELAN JAWA DI SUKOHARJO 

(PENDEKATAN KENYAMANAN AUDIO) 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada 

Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik 

Oleh : 

MAHFIRA DWI NURAINI 

D300150076 

PROGRAM STUDI ARSITEKTUR  

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2019 



i 



ii 





1 

MUSEUM GAMELAN JAWA DI SUKOHARJO 

(PENDEKATAN KENYAMANAN AUDIO) 

Abstrak 

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu wilayah Jawa Tengah yang memiliki 

julukan“Kota Gamelan”. Julukan ini didapatkan  karena terdapat daerah di Sukoharjo 

yang menjadi pusat pengrajin gamelan, yaitu desa wirun.Kerajinan Gamelan di 

Sukoharjo sudah berdiri sejak tahun 1956. Pemasaran gamelan biasanya di daerah 

jawa, kalimantan, bali, hingga luar negeri. Tempat pembelajaran tentang gamelan dan 

sejarahnya belum ada di Sukoharjo. Sehingga, beberapa wisatawan lokal maupun 

mancanegara yang ingin mempelajari gamelan harus menuju rumah-rumah pengrajin. 

Adanya potensi sukoharjo sebagai “Kota Gamelan” perlu dikembangkan lebih dalam 

lagi. Dengan demikian, perlu disediakan tempat untuk pembelajaran gamelan sebagai 

kebudayaan asli Indonesia terutama di Kabupaten Sukoharjo. perencanaan museum 

gamelan jawa dipilih sebagai sarana pendidikan dan pembelajaran gamelan sekaligus 

untuk memajukan potensi pariwisata di Sukoharjodan meningkatkan perekonomian 

daerah di bidang pariwisata. Mengusung konsep pendekatan kenyamanan audio 

diharapkan museum gamelan jawa di Sukoharjo menjadi suatu objek edukasi 

sekaligus rekreasi yang mampu menciptakan ruang dengan kenyamanan audio yang 

baik sekaligus menjadi wajah baru bagi pariwisata di Sukoharjo. 

Kata Kunci: museum gamelan jawa ,audio, Sukoharjo. 

Abstracts 

Sukoharjo Regency is one of the Central Java regions which also called"Gamelan 

City". This name was obtained because there is an area in Sukoharjo which is the 

center of gamelan craftsmen named Wirun. Gamelan crafts in Sukoharjo have been 

established since 1956. Gamelan marketing  usually in the area of Java, Kalimantan, 

Bali, and abroad. The place of learning about gamelan and its history does not  exist 

yet in Sukoharjo. Some local and foreign tourists who want to learn about gamelan 

must go to the homes of craftsmen. The existence of sukoharjo potential as "City of 

Gamelan" needs to be further developed. It is necessary to provide a place for 

gamelan learning as an indigenous culture of Indonesia, especially in Sukoharjo 

Regency. Javanese gamelan museum planning was chosen  for education and 

gamelan learning as well as to advance the potential of tourism in Sukoharjo and  

improve the regional economy in tourism. Carrying the comfort audio  approach 
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concept, it is expected that the gamelan museum in Sukoharjo becomes an object of 

education as well as recreation that is able to create a space with good comfort audio 

and a new face for tourism in Sukoharjo. 

Keywords: javanese gamelan museum, audio, Sukoharjo. 

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Salah satu julukan Kabupaten Sukoharjo adalah “Kota Gamelan”. Julukan ini didapatkan karena 

terdapat daerah di Sukoharjo yang menjadi pusat pengrajin gamelan, yaitu Desa Wirun. Daerah ini 

memiliki akses yang mudah untuk dituju dari Kota Solo dan Karanganyar serta banyak dikunjungi 

wisatawan lokal hingga mancanegara. Tempat pembelajaran tentang gamelan dan sejarahnya 

belum ada di Sukoharjo.  

Tabel 1. Daya Tarik Wisata Menurut Kabupaten Kota di Jawa Tengah Tahun 2015 

(sumber:disporapar.jatengprov.go.id) 

Kurangnya potensi berupa tempat wisata di Sukoharjo menyebabkan pendapatan pariwisata di 

Sukoharjo menjadi lebih rendah dibandingkan daerah lain di Jawa Tengah. Sehingga, perencanaan 
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museum gamelan sebagai sarana edukasi dan rekreasi gamelan sekaligus untuk memajukan potensi 

pariwisata di Sukoharjo dalam meningkatkan perekonomian daerah di bidang pariwisata. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian serta latar belakang masalah, terdapat rumusan masalah yang muncul yaitu: 

a. Bagaimana mendesain museum gamelan dengan fungsi edukasi dan rekreasi di Sukoharjo?

b. Bagaimana mendesain museum gamelan di Sukoharjo dengan pendekatan kenyamanan audio?

1.3 Tujuan 

a Menrencanakan bangunan museum dengan standar yang ada.

b. Merancanakan museum dengan memperhatikan konsep visual dan audial.

c. Merencanakan sirkulasi museum.

2. METODE

Berikut merupakan metode pembahasan yang digunakan:

1) Metode pengumpulan data

a) Study literature: yaitu menguji dan menelaah berbagai literature yang terkait dengan

pembahasan yang akan dilaksanakan.

b) Observasi : yaitu mengadakan studi lapangan melalui pengamatan langsung ke lapangan

untuk mengetahui kondisi fisik lokasi dan tata lingkungannya serta beberapa luas tanah

yang ada serta faktor penunjangnya.

2) Metode analisis data

Merupakan penguraian data penjelasan terhadap permasalahan berdasarkan data-data yang

diperoleh, diolah dan dianalisa berdasarkan landasan teori yang terkait dengan permasalahan,

kemudian ditarik kesimpulan.

3) Metode sintesis

Merupakan tahap penyusunan hasil analisa dalam bentuk identifikasi permasalahan dengan cara

memberikan solusi desain yang terarah dan terpadu berupa diskripsi konsep perancangan

sebagai pemecahan masalah.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Lokasi Tapak 

Site ini merupakan tanah sawah yang memiliki luas 13.924 m
2
.Terletak di Desa Wirun, tepat

di kawasan industri gamelan. Desa wirun memiliki jumlah penduduk 7661 Jiwa.  Batas-batas site 

terdiri dari: 

a. Sebelah timur : perumahan warga 

b. Sebelah selatan  : persawahan 

c. Sebelah barat : PT. Griya Luwes Asri 

d. Sebelah utara :Jalan Lettu RM Hartono 

Site ini terletak di Jalan Lettu RM Hartono, dengan Kondisi eksisting: 

Disekitarnya terdapat permukiman penduduk, rumah makan, home industry gamelan. Infrastruktur 

yang ada antara lain listrik, telepon, sumber air bersih, dan adanya riol kota untuk drainase, dapat 

dicapai dengan transportasi umum (bus, angkutan) memiliki lebar jalan kurang lebih 10 m. Potensi 

site sekitar antara lain, rumah makan, home industry pembuatan gamelan, SPBU, home industry 

pembuatan genteng tanah liat dan memiliki Topografi datar (tidak berkontur). 

Gambar 1. Potensi Lokasi Tapak 

(sumber:dok. Penulis, 2019) 

3.2 Konsep Makro 

3.2.1. Museum di Sukoharjo

Saat ini terdapat empat museum yang tersebar di Kabupaten Sukoharjo, museum-museum 

tersebut memiliki karakterisitik yang berbeda-beda yang dapat menambah jumlah pariwisata 

yang ada di Kabupaten Sukoharjo sehingga menjadi lebih bervariatif. 
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Gambar 2. Museum yang Ada di Sukoharjo 

(sumber: analisis penulis,2019) 

Berdasarkan Gambar Adapun museum yang ada di Kabupaten Sukoharjo: 

a. Museum I Sultan Agung Hanyokro Kusumo

b. Museum The Heritage Palace

c. Petilasan Keraton Kerajaan Pajang

d. Museum Langen Harjan PB X

Museum dengan jenis koleksi gamelan masih belum ada sehingga dengan adanya Museum 

Gamelan di Sukoharjo bukan hanya sekedar menjadi wisata baru, namun juga menjadi wajah 

baru di Kabupaten Sukoharjo yang berkaitan dengan musik dan sejarahnya di Indonesia.  

3.2.2 Jalur Transportasi

Jalur transportasi menjadikan museum gamelan terhubung dari satu tempat ke tempat yang 

lain sehingga memudahkan pengunjung atau wisatawan untuk datang ke Museum Gamelan. 

Terdapat dua transportasi umum yang memiliki jangkauan terdekat dengan lokasi, yaitu 

Angkutan 09 dan Bis Nusa. Pemberhentian terakhir Angkutan 09 adalah di desa Laban, 

Mojolaban, Sukoharjo, berjarak 2 km dari lokasi. Sedangkan pemberhentian terakhir Bis Nusa di 

desa Wirun, Mojolaban, Sukoharjo. Berada satu jalan yaitu di Jalan Lettu RM Hartono dan hanya 

berjarak 300m dari lokasi. 
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Gambar 3. Jalur Transportasi Umum Di Sekitar Site 

(sumber: analisis penulis, 2019) 

3.2.3 Terciptanya integritas dengan lingkungan masyarakat.

Selain sebagai tempat menyimpan koleksi musik, Museum Gamelan  juga berperan dalam 

lingkungan masyarakat melalui sarana edukasi dan rekreasi. Sarana edukasi berupa pengetahuan 

tentang sejarah musik gamelan dandan cara memainkanya, sedangkan rekreasi berupa wisata 

musik dengan menghadirkan pertunjukan musik gamelan pada hari tertentu. 

Bagan 1. Integritas Dengan Masyarakat 

(sumber: analisis penulis, 2019) 

Pengembangan potensi warga pengrajin gamelan di sekitar site dimanfaatkan dengan 

adanya paket wisata “Museum Gamelan Jawa di Sukoharjo”. Paket wisata ini turut melibatkan 

masyarakat penghasil gamelan disekitar Desa Wirun untuk lebih dikenal masyarakat luas. 

Museum menyediakan 3 bis dengan kapasitas per bis 20 orang, selanjutnya pengguna paket ini 

akan diajak berkeliling mengunjungi rumah warga pengrajin gamelan secara langsung. 

Gambar 4. Alur Paket Wisata Museum Gamelan di Sukoharjo 

(sumber:analisis penulis 2019) 
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3.3 Konsep Massa 

Gambar 5. Situasi Bangunan

Dasar pertimbangan dalam menentukan pola tata massa bangunan yaitu berdasarkan analisis 

tapak yang meliputi sirkulasi, zonifikasi, kegiatan dan aktivitas yang ada. Pola tata massa pada 

museum gamelan di Sukoharjo mengikuti pola kegiatan pengunjung dan pola penataan ruang. 

Pemisahan ruang mempengaruhi bentuk massa. Bangunan ini menerapkan konsep hirarki ruang 

jawa dengan istilah “ndalem” dan “njawi” atau pemisahan berdasarkan fungsi ruang publik, semi 

publik dan privat. sehingga, pemisahan ruang mempengaruhi bentuk massa. 

Gambar 6. Massa Bangunan 

(sumber: Analisis Penulis, 2019) 

3.4 Konsep Tampilan Arsitektur 

3.4.1    Eksterior

Bangunan ini bersifat monumental yang menjadi simbol pelestarian gamelan di Sukoharjo. 

Sehingga, tampilan arsitektur bangunan dapat terlihat jelas dari kejauhan. Konsep fasad 

bangunan  yaitu metafora, menggambarkan salah satu instrumen gamelan (gambang). Gaya 

arsitektur yang digunakan adalah neo vernakuler, yaitu penggabungan arsitektur tradisional dan
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modern. Tradisional berasal dari tritisan fasad bangunan sedangkan modern berasal dari bentuk 

bangunan yang geometris. 

Gambar 7. Eksterior 

(sumber: Analisis Penulis, 2019) 

3.4.2    Interior

Konsep interior yang digunakan adalah penggabungan antara unsur-unsur tradisional Jawa dan 

modern. Unsur tradisional Jawa berasal dari ornamen dinding yang menampilkan gunungan 

sebagai estetika. Unsur modern didapatkan melalui tata perletakan dan bentuk ruang pamer yang 

terkesan lebih flexible dan tidak kaku.

1) Tata Pameran Museum

Penataan ruang disusun dengan model sirkulasi linier dengan modifikasi alur diarahkan dan 

alur tidak terstruktur. 

Gambar 8. Tata Pameran dan Interior 

(sumber: Analisis Penulis, 2019) 

2) Penyajian Koleksi Museum

Terdapat empat cara dalam penyajian koleksi museum yang direncanakan dengan

perhitungan per unit materi koleksi.
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Tabel 2. Teknis Penyajian Materi Koleksi 

Jenis penyajian Ukuran 

bidang 

Kapasitas (unit) 

Horizontal 1m x 1,2m 2-10 

Vertikal 0,6 m x 0,6 m 

1,2m x 1,2m 

Maks 4/tingkat 

Maks 14/tingkat 

Interaktif 2m x 0,6m 2-8 

Diorama 3m x 2,5m 1 

Sumber: papin, 2016 

3) Sirkulasi Ruang Pameran

Sirkulasi pada ruang pamer menggunakan sistem sirkulasi linier (masuk-keluar 

pameran pada area yang sama). Story line yang digunakan berdasarkan sejarah 

perkembangan gamelan di Sukoharjo (Desa Wirun) . 

3.5 Konsep Struktur dan Utilitas 

3.5.1 Struktur Bangunan

Upper Structure Memiliki dasar pertimbangan efisiensi penyaluran beban dan pelaksanaan. 

Selain itu harus memiliki nilai estetika.konsep pemilihan struktur atap pada bangunan ini adalah 

penggunaan space frame dan struktur baja ringan(truss). Struktur dinding dan kolom pada 

bangunan menggunakan beton bertulang yang berasal dari material beton dan tulangan baja. 

Struktur ini memiliki kekuatan yang dapat menahan beban yang besar. Jenis pondasi yang dipilih 

adalah kombinasi pondasi footplate dan batu kali. Penggunaan pondasi footplate dengan 

pertimbangan ketinggian bangunan 1-2 lantai dan ketahanan struktur dari bencana alam.  
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Gambar 9. Rencana Struktur Pada Museum Gamelan Jawa Sukoharjo 

3.5.2 Utilitas Bangunan

a. Sistem jaringan listrik

Sumber listrik berasal dari PLN yang dibantu dengan genset apabila terjadi pemadaman 

atau kerusakan jaringan listrik. Jaringan listrik yang dibutuhkan di museum antara lain, sound 

system, CCTV dan PABX. 

b. Sistem jaringan sanitasi

Sumber air bersih berasal dari PDAM dan air sumur. Sistem jaringan air terdiri dari 

sistem jaringan air bersih, air kotor dan vekal. Selain itu, terdapat pengolahan air hujan dan air 

bekas wudhu pada site. 

Untuk sistem sanitasi air kotor dibagi menjadi 2, yaitu sistem black water(vekal) dan grey 

water. Black water dialirkan ke sumur dan bak resapan sedangkan untuk grey water dialirkan 

ke riol kota dengan melalui sumur dan bak resapan terlebih dahulu. 

PDAM 

SUMUR 

GROUN

DTANK 1 

GROUN

DTANK 1 POMPA 

DISTRIBUSI POMPA 

FASILITAS LAIN, 

KEBAKARAN DLL 

Bagan 2.Distribusi jaringan air bersih 

Sumber : Dwi Tangoro, 2006 
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c. Sistem proteksi kebakaran

Proteksi kebakaran menggunakan sprinkler, APAR dan hidran. Sprinkler yang digunakan 

untuk tempat umum berwarna merah atau jingga.sprinkler yang berisi air maupun zat kimia 

kering dipasang dengan jarak antar sprinkler sesuai perhitungan jarak tipe kebakaran sedang, 

sehingga SxD=12, dengan D maks 4,00 m. S adalah penempatan kepala sprinkler pada pipa 

cabang. D adalah deretan kepala sprinkler. Perhitungan jarak kepala sprinkler: 

SxD = 12 

Sx4 =12 

S =12/4 = 3m 

Hidran merupakan instalasi pemadam kebakaran yang biasa dipasang di luar bangunan secara 

permanen dengan jaringan yang berisi air untuk memadamkan api. Konsep pemasangan pillar 

hydrant diluar bangunan menggunakan perhitungan sebagai berikut: 

Jumlah hydrant= 
      

       

Jumlah hydrant= 8940/1000=7,74=8 pillar hydrant 

3.6 Konsep Akustik Ruang 

a. Penanganan kebisingan luar

Penanganan kebisisngan dari luar dapat dicegah dengan adanya „ruang antara‟ dari satu 

ruang ke ruang yang lain. Di ruang menghasilkan bunyi, penanganan kebisingan dari luar ruang 

dibutuhkan agar tidak mengganggu ruang yang berada di sekitarnya. Penggunaan „ruang antara‟ 

dapat ditemukan di ruang pameran yang menggunakan musik sebagai pendukungnya. 

b. Penanganan kebisingan dalam

Selain penanganan kebisingan dari luar, penanganan kebisingan dari dalam ruang juga 

dibutuhkan agar bunyi yang dihasilkan dari dalam ruang tidak dapat keluar ruang yang dapat 

mengganggu ruang lainnya. Pemilihan konstruksi pada pembatas ruang yaitu terbuat dari material 

beton padat dan plester tebal. 

c. Pemilihan material plafon

Material plafon pada ruang koleksi musik harus bersifat absorber agar bunyi yang dihasilkan 

tidak memantul kembali sehingga dapat menyebabkan cacat bunyi. Pelingkup atas menggunakan 

material yang dapat menyerap bunyi. Material yang digunakan yaitu Micro Perforated Panel 

(MPP). 
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d. Pemilihan material dinding

Material dinding harus bersifat memantulkan dan menyerap agar bunyi yang dihasilkan di 

dalam ruang lebih jelas terdengar. Penyelesaian akustik pada sebagian ruang seperti ruang dengan 

dukungan musik, menggunakan material absorber yang lebih dominan serta penambahan bass 

traps untuk hasil suara yang optimal.  

e. Pemilihan material lantai

Pemilihan material lantai menggunakan material yang dapat memantulkan bunyi yaitu lantai 

parket karena museum musik ini memberikan musik pada tiap ruangnya sehingga pemilihan 

material yang tepat dapat meredam bunyi ke ruang lainnya. Material yang digunakan yaitu parket 

kayu, material absorber yang dapat menyerap bunyi. 

Gambar 10. Rencana Akustik di Museum Gamelan Jawa 

4. PENUTUP 

Berdasarkan Tugas Akhir Dasar Program Perencanaan dan Perancangan (DP3A) yang penulis 

buat, ada beberapa kesimpulan yang penulis jabarkan berkaitan design yang diterapkan pada museum 

gamelan jawa di Sukoharjo sebagai berikut :  

a. Pembelajaran Dan Pelatihan Gamelan: Wadah pembelajaran dan pelatihan gamelan terdapat di

museum gamelan jawa Sukoharjo. Pengunjung dapat mempelajari sejarah gamelan, macam alat

musik gamelan, lagu-lagu yang menggunakan gamelan, serta dapat memainkan langsung alat

musik gamelan melalui ruang-ruang yang tersedia di museum ini.
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b. Paket Wisata : selain terdapat museum, salah satu konsep yang diberikan museum untuk

menunjang potensi masyarakat sekitar adalah dengan adanya paket pariwisata. Dengan demikian,

pengunjung dapat sekaligus mengunjungi rumah-rumah warga yang memproduksi gamelan

menggunkan minibus berkapasitas 20 orang yang berjumlah 8 bus..

c. Konsep Kenyamanan Audio: pendekatan kenyamanan audio diterapkan pada ruang-ruang yang

membutuhkan isolasi bunyi, sehingga museum ini menjadi nyaman dalam hal audio bagi

pengunjung museum gamelan jawa di Sukoharjo.

DAFTAR PUSTAKA 

Ching, F. D. (2008). Arsitektur: Bentuk, Ruang & Tatanan. Jakarta: Penerbit Erlangga. 

Cowan, J. (2000). Architectural Acoustics Design Guide. USA: The McGraw-Hill Companies. 

Dean, D. (1996). Museum Exhibition: Theory and Practice. Britain: Routledge. 

Pramono,A. (2011) Museum dan Nilai Kesejarahan. Bandungan: PEMDA Pariwisata Jawa Tengah 

Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 

Republik Indonesia.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2015. 

Satwiko, P. (2004). Fisika Bangunan 2. Yogyakarta: Penerbit Andi. 

Siregar, B. A. (2015). Macan dan Jenis Material dan Panel Akustik Ruang. Retrieved from MyStudio: 

http://www.mystudio.co.id/detail-blog-macam-dan-jenis-material-dan-panel-akustik-ruang-44.html 

Sutaarga, M. A. (1989). Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Museum. Jakarta: Direktorat Jenderal 

Kebudayaan. 

Sutaarga, M. A. (1999). Museografi dan Museologi. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan. 

Tangoro,Dwi. (2006) Utilitas Bangunan. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia 

Urdansyah,D. (1958) .Sarana Pameran Museum. Semarang: KANWIL Jawa Tengah. 

Website: 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo. Dipetik Januari 27, 2019 dari ::https://sukoharjokab.bps.go.id/ 

Bappenas. (t.thn.). Hasil Survey Daerah. Dipetik Januari 30 , 2019, dariBappenas.go.id: 

https://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/14060/3930/ 

komang merthayasa. Peningkatan kualitas akustik musik tradisional Indonesia. dipetik April, 4, 2019. 

http://dosen.tf.itb.ac.id/komangmerthayasa/peningkatan-kualitas-akustik-musik-tradisional-indonesia/ 

Pemilik UMKM Gamelan Sukoharjo.  Dipetik 20 Januari 2019 dari Industri Gamelan Wirun: http:// 

gamelanwirun.blogspot.com 

http://dosen.tf.itb.ac.id/komangmerthayasa/peningkatan-kualitas-akustik-musik-tradisional-indonesia/



