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Museum Ronggowarsito adalah musium yang terletak di jawa tengah. Tepatnya di 

jalan Abdulrachman saleh-semarang. Selain memiliki fungsi untuk  mengumpulkan, 

merawat, dan menyimpan banyak museum warisan budaya, hiburan, museum ini juga 

ditujukan sebagai media kajian ilmu dan penelitian. Museum Ronggowarsito menyimpan 

banyak koleksi sejarah. Diantaranya: Foto, Patung, Alat-alat purbakala, replika sejarah dan 

sebagainya.   

Gedung A Lantai 1 merupakan Ruang kategori  sejarah alam yang didalamnya 

didapati (Kosmologis, Goelogis, dan Geografika, serta Ekologi) Sedangkan gedung A Lantai 

2 banyak dijumpai koleksi Palaentologi, Palaebotani, Paleozoologi, Palaeontropologika. 

Gedung  B di lantai 1 menyimpan sejarah peradaban kebudayaan. Koleksi budaya Hindu, 

Budha, Islam. Sedangkan di gedung yang sama namun di lantai yang berbeda  terdapat 

koleksi purbakala dan masih banyak lagi koleksi sejarah yang tersimpan rapi dalam Ruang 

sejarah perjuangan bangsa dan Etnografi, Ruang Era pembangunan maupun kesenian.  

Banyak hal yang tersimpan rapai dalam museum ini. Diantaranya:  

1. Disambut dengan Ramah dan lebih dekat dengan seni budaya  

 
 

 

2. Foto dan Dokumentasi  

              

3. Wadah Kreasi bagi anak muda  

 

   
 

 

Saat hendak memasuki, 

Pengunjung akan disuguhi 

pemandangan yang penuh dengan 

budaya khususnya jawa. Hal ini 

sangat cocok dengan karakter 

orang jawa sopan dan ramah.  

 

Sebelum masuk kedalam museum, pengunjung akan 

dipertontonkan beragai macam poret kebudayaan yang 

terbingkai rapi dalam fotografi.  

 

Museum ini juga memberikan wadah kepada generasi 

muda untuk berkarya bukan hanya lewat Foto, namun  

juga Film. Karena Film merupakan Media yang paling 

Lengkap untuk menyampaikan sebuah pesan dan 

gagasan.  



 

 

4. Kekayan Bahari  

  
Selain itu, kapal yang dijadikan sebagai transportasi saat itu menyimpan banyak 

berpengaruh terhadap pertukaran budaya, bahasa, kesenian dari negara-negara arab, 

melayu, kepada`Indonesia.  

 

5.  Menyimpan banyak Kekhasan beragam keyakinan 

       
Banyak Keyakinan yang ada di Indonesia. Banyak pula hasil kebuyaan dan kekhasan 

dari keyakinan masing-masing. Namun hal tersebut semakin mempererat dan 

mempersatukan bangsa.  

 

6. Menyimpan Sejarah Purbakala 

   
 

7. Menyimpan Banyak Kerajinan  

    
8. Sejarah Kemerdekaan  

    
9. Menyimpan Kekayaan Budaya Lokal  

   
 

 

 

 

Indonesia menyimpan banyak kekayaan alam terutama hasil laut. 

Perahu dan kapal merupakan alat yang dimanfaatkan untuk mencari 

ikan di laut, dan sebagai alat transportasi. Pada zaman dahulu, hasil 

laut sangat melimpah. Sebelum banyak orang yang mengesploitasi 

hasil bumi secara besar besaran dengan cara sadis seperti 

Pengeboman.  

 

Bicara tentang sejarah, Bicara pula tentang 

masa purbakala. Di museum ini, banyak 

ditemukan benda purbakala, hasil bumi seperti 

batu giog, apung dsb.  

Kerajinan diperlihatkan sangat 

beragam. Seperti Kerajinan dari 

besi, kayu, bambu yang digunakan 

sebagai alat maupun hiasan 

Dalam bentuk Lukisan, Diorama 

dan Patung benda benda sejarah 

yang digunakan untuk perang 

maupun kronologi peristiwa coba 

dihadirkan dalam bentuk Modern  

Banyak kebudayaan Khas daerah seperti Daerah 

Kudus, Demak, Semarang dll. yang dipertontonkan. 

Jenisnya pun beragam. Mulai dari alat musik, 

busana, arsitektur, karya sastra dsb.   



 

 

Masih banyak tentunya koleksi cantik dan bernilai seni tinggi yang patut untuk 

dibahas lebih jauh.  

Namun yang paling sering dijumpai adalah peninggalan yang bernafaskan islam dan 

jawa. Mulai dari Bangunan arsitektur Masjid seperti Bangunan Majid agung Demak 

dan Masjid Kudus yang dari segi bangunan nya tentu dipengaruhi oleh budaya dan 

kisah yang berbeda. Tak  hanya itu, banyak pula dipertontonkan wayang dengan 

berbagai macam bentuk, kisah dan cara pembuatan yang dipengaruhi budaya terutama 

arab, jawa dan melayu. Dunia kesusastraan juga tersentuh islam. Seperti huruf arab 

pegon dan lain lain.  

 

Namun, Sayangnya, Di Zaman yang modern ini, banyak generasi muda yang acuh tak 

acuh dengan budaya mereka sendiri. Banyak Penyebab yang membuat hal ini terjadi. 

Namun solusinya, kembali kepada pemuda dan sikapnya. Sadar akan budaya berarti 

ikut melestarikan, Menjaga dan mengembangkan.  

Karena jika hal tersebut tidak dilakukan keunikan dan keragaman budaya akan 

musnah. Meski budaya baru telah bermunculan dengan berbagai keistimewaan 

masing-masing namun tahu dan sadar akan identitas sebagai warga yang berbudaya 

terutama budaya jawa dan beragama islam pasti akan membawa kita menuju sikap 

yang lebih peduli terhadap budaya. 

 

Jadi Kesimpulanya, Museum Ronggowarsito menyimpan banyak koleksi sejarah yang 

tentu dapat memberikan informasi dan wawasan baru kepada generasi muda. Manusia 

harus belajar dari peristiwa masa lalu dan peristiwa orang lain. Karena Manusia tidak 

cukup memiliki banyak usia dan waktu untuk membuat kesalahan dan belajar darinya.  

Museum Ronggowarsito juga menyimpan miniatur benda-benda sejarah yang 

mengedukasi yang berhubungan dengan dunia keislaman. Hal ini haruslah 

mempertebal keimanan dan Ketaqwaan kepada Allah SAW.    

  

 

Foto:  

     

Nama: Yatimul Chotimah 

TTL: Demak, 27 April 1995 

Prodi: PBI  

NIM : 133411029 


