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Museum didefinisikan sebagai institusi nirlaba dan tempat permanen untuk melayani
masyarakat dan pengembangannya diperuntukkan bagi masyarakat yang mengakuisisi,
melestarikan, meneliti, mengkomunikasikan, dan memamerkan peninggalan/warisan manusia,
baik tangible atau intangible, dan lingkungan untuk tujuan pendidikan, studi serta kesenangan,
(Icom dalam Komarac, 2014).
Merujuk dari paragraph pada alinea pertama tulisan ini, Yogyakarta memiliki museum
seperti didefinisikan, jumlahnya tidak kurang dari 44 museum. Diantaranya adalah museum
Sonobudoyo, museum Biologi, museum Kekayon, museum Benteng Vrederbug, museum UPY,
museum Tino Sidin, museum Dewantara Kirti Griya, museum Monjali, museum Ulen Sentalu,
museum Perjuangan, museum Diponegoro, museum Bahari, museum Affandi, museum Gunung
Merapi dan lainnya. Sehingga Yogyakarta di Indonesia merupakan propinsi atau daerah yang
memiliki jumlah museum yang besar, hampir 10,11%, (Ahmadintya Anggit Hanggraito, Ahmad
Sidiq Wiratama, Rahma Amalia Saifuddien, 2020)
Yogyakarta adalah kota dengan banyak sebutan, baik kota budaya, kota perjuangan, kota
Pendidikan dan kota pariwisata. Penyebutan tersebut tidak berlebihan karena fakta dan data
menunjukkan. Sebutan kota budaya, banyak sekali atraksi seni budaya yang ditempilkan di
Yogyakarta. Disebut kota perjuangan juga tidak keliru, karena peristiwa perjuangan
memperebutkan kemerdekaan juga banyak terjadi di Yogyakarta. Bahkan ibu kota negeri RI juga
pernah di Yogyakarta. Yogyakarta sebagai kota pendidikan juga telah teruji. Banyak sekolah
menengah sampai perguruan tinggi favorit di kota Yogyakarta, sehingga menjadi pilihan para
orang tua yang di luar pulau untuk menyekolahkan putera puterinya di Yogyakarta. Penamaan
sebagai kota pariwisata juga sangat layak. Banyaknya destinasi wisata yang ada dan banyaknya
kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan asing dapat dijadikan penguatnya.
Yogyakarta layak dijadikan kota museum. Bergerak bersama menjadikan Yogyakarta
sebagai kota museum adalah kata kunci. Guna mewujudkannya dibutuhkan langkah-langkah yang
perlu dilakukan.
Pertama, duta museum. Kita ketahui bahwa masing-masing museum di Yogyakarta
memiliki seorang duta. Bahkan untuk cara mendapatkan duta ini, dengan melakukan pemilihan
yang seleksinya ketat dan melalui serangkaian acara yang Panjang. Maka layak jika duta museum

diperankan untuk ikut mendorong Yogyakarta menjadi kota museum dengan cara sosialisasi
secara terus menerus kepada berbagai pihak.
Kedua, edukator museum. Edukator museum yang operasionalisasinya kerjanya terdanai
juga menjadi pilar penting untuk melakukan hal kongkrit. Mendorong Yogyakarta sebagai kota
museum. Edukator dapat melakukan edukasi kepada semua masyarakat bahwa pentingnya
mewujudkan kota museum.
Ketiga pemerintah. Kunci utama pemerintah sebagai pihak yang memegang kendali
kewenangan. Maka wajib untuk menggalakkan publikasi dan sosialisasi yang gencar. Perlu juga
mengeluarkan regulasi. Segera melakukan pencanangan bahwa Yogyakarta sebagai kota museum.
Tentu dengan memperhatikan dan melihat kesiapan stake holders yang lainnya.
Keempat masyarakat, masyarakat Yogyakarta tentu memiliki keterikatan emosional. Oleh
karena itu tentu senang jika kotanya mendapat predikat sebagai kota museum. Maka masyarakat
juga perlu merasa handarbeni, ikut cawe-cawe untuk mempromosikan Yogyakarta disetiap
kesempatan yang ada. Ketika bekerja, ketika ronda, ketika berkegiatan sosial lainnya. Selalu
menjadikan topik perbincangan tentang museum.
Kelima media massa. Media massa juga menjadi pilar yang sangat penting. Jaman ini
media massa elektronik, cetak dan media sosial sangat berperan untuk memviralkan suatu
peristiwa. Maka ini kesempatan yang perlu digunakan agar memanfaatkan semaksimal mungkin
peran media massa ini. Blow up agar tranding topic. Banyak yang membicarakan dan banyak yang
tergugah.
Lima langkah yang dapat dilakukan untuk mengegolkan Yogyakarta sebagai kota museum.
Kalau tidak sekarang kapan lagi, dan kalau tidak kita siapa lagi. Museum adalah pilar literasi yang
memberikan kontribusi mencerdaskan kehidupan bangsa. Salam museum, jayalah museumku.

