
SOUTHEAST ASIA MUSEUM SERVICES (SEAMS)

MUSEUM CAGAR BUDAYA ARSIP

COMPANY PROFILE



2

Penilaian Makna (Significance 
Assessments) atas barang dan koleksi 
yang terstruktur dan menyeluruh

Manajemen koleksi

Penelitian, pengembangan dan 
produksi pameran

Riset, desain dan kompilasi materi 
pendidikan inklusif dan pemasaran

Pameran digital dan desain aplikasi

Penelitian teruji untuk seni dan koleksi 
museum dan galeri 

Revitalisasi museum komprehensif 

Penyelenggaraan lokakarya Penilaian 
MaknaPe

la
ya

na
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K
am

i Penilaian Makna (Significance
Assessments) atas situs/gedung 
bersejarah 

Penyusunan dan pengembangan 
Rencana Pengelolaan (Management 
Plan) dan proyek konservasi

Pengembangan Nominasi Cagar 
Budaya Dunia (World Heritage)

Desain dan implementasi proyek

Penyelenggaraan lokakarya pelatihan
pengelolaan cagar budaya

Museum Cagar Budaya Arsip

Digitalisasi dan pengembangan web

Akuisisi konten arsip

Penyimpanan cerdas yang aman dan 
berkelanjutan

Pengembangan sistem akses dan 
penemuan

Pengarsipan Open Source sesuai 
standar dari International Council on 
Archives (ICA), contohnya melalui 
sistem AtoM (Access to Memory)

Integrasi katalog
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SEAMS bekerja sama dengan Direktorat Pembinaan 

Tenaga & Lembaga Kebudayaan (PTLK) dari 

Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 

Repulik Indonesia, serta Deakin University dan 

Western Australia Museum (WAM) mengadakan 

rangkaian pelatihan kuratorial bagi para pekerja 

museum yang berjudul Australia-Indonesia Museums 

(AIM Project).

Pelatihan ini melibatkan sebanyak 59 museum dari 11 

provinsi di seluruh Indonesia. Lebih dari 100 kurator, 

pendidik dan staff museum yang telah terseleksi 

dibekali dengan langkah-langkah penerapan Metode 

Signifikansi untuk melakukan kajian koleksi.

www.aim-project.org

Australia-Indonesia 
Museums (AIM) Project
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Andrew Henderson (pakar SEAMS) memimpin pengembangan 

dan implementasi Proyek Kota Tua, ‘New Vision: First phase 

project for the revitalisation of Kota Tua, Jakarta, through 

sustainable tourism and heritage conservation’ (Visi Baru: 

Proyek tahap pertama untuk revitalisasi Kota Tua, Jakarta, 

melalui pariwisata berkelanjutan dan pelestarian cagar budaya). 

Tujuan keseluruhan dari proyek ini adalah untuk mendukung 

inisiasi dan visi pemerintah Jakarta untuk melindungi, 

melestarikan dan merevitalisasi kawasan tersebut. Andrew juga 

memimpin pengembangan publikasi ‘Caring for your Heritage 

Building’ (Merawat Bangunan Warisan Anda), sebuah petunjuk 

informasi bagi pemilik gedung cagar budaya.

Revitalisasi Kota Tua,
Jakarta
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Tim SEAMS turut terlibat dalam pengembangan 

konten dan desain dokumen Nominasi Warisan 

Dunia UNESCO (World Heritage Nomination) ‘The 

Cosmological Axis of Yogyakarta and its HIstoric 

Landmarks’ dan Rencana Pengelolaan Konservasi 

(Conservation Management Plan) secara menyeluruh, 

khususnya untuk untuk Monumen Tugu dan Pasar 

Beringharjo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penyusunan 
Dosier Nominasi 
Warisan Dunia UNESCO 
‘The Cosmological Axis of 
Yogyakarta and its Historic 
Landmarks’
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Museum Dewantara Kirti Griya Tamansiswa 

menceritakan kisah berdirinya sistem pendidikan 

Indonesia modern, berdasarkan seni, kreativitas, dan 

budaya. 

Kegiatan SEAMS di museum ini mencakup Penilaian 

Makna (Significance Assesement) terhadap objek-

objek utama dalam koleksi, sistem desain label 

baru, dan penciptaan pameran permanen baru 

berdasarkan pendekatan tematik.

Sejak direvitalisasi, jumlah kegiatan dan pengunjung 

museum naik secara signifikan. Saat ini Museum 

Dewantara Kirti Griya termasuk dalam salah satu 

museum terbaik di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Revitalisasi Museum 
Dewantara Kirti Griya
Tamansiswa
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‘Wayang Revolusi’ adalah koleksi wayang kulit yang 

secara historis penting yang mengisahkan kisah revolusi 

Indonesia melawan kolonialisme. 

Koleksi saat ini dipinjam dari Wereldmuseum, Belanda, 

ke Wayang Museum Indonesia. SEAMS membantu 

melakukan penilaian kondisi koleksi rutin untuk 

dilaporkan kepada Wereldmuseum. 

Laporan penelitian kondisi 
‘Wayang Revolusi
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Museum Borobudur adalah museum arkeologi 

yang terletak di situs Warisan Dunia Borobudur, 

Indonesia. 

Proyek ini melibatkan UNESCO untuk mendesain 

ulang satu galeri di dalam museum, dengan fokus 

menceritakan kisah Borobudur melalui relief 

batu dan menyatukannya ke dalam arti modern 

tempat tersebut.  Pada tahun 2017, tim SEAMS 

sempat terlibat sebagai bagian dari tim dalam 

mengembangkan teks dan tema panel museum 

yang baru.

Revitalisasi 
Museum Borobudur
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Tim SEAMS juga terlibat dalam proyek berikut:

Penyusunan arsip fisik dan digital dari Arsip Proyek Pemugaran Candi Borobudur sebagai  bagian dari Memory of 
the World (MoW), melalui sistem Access to Memory (AtoM).

Penyusunan kegiatan dan pelaksana Program Pendekatan Kolaboratif Terhadap Interpretasi di Museum Australia 
dan Indonesia (Collaborative Approaches to Interpretation in Australian and Indonesian Museums), kerjasama antara 
Deakin University, Australia-Indonesia Institute (Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Australia), dan 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

dan lain-lain.
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Alamat

E-mail

Website
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i Jl. Bumijo Lor no. 24
Yogyakarta 55231, Indonesia

admin@seams.id

www.seams.id

CV. SOUTHEAST ASIA MUSEUM SERVICES

seamuseumservices@gmail.com




