
BAB II
 

MUSEUM DAN PERKEMBANGANNYA
 

2.1. Tinjauan Umum Museum 

2.1.1. Pengertian Museum 

Landasan ilmiah dan kesenian tetap menjiwai arti 

museum sampai sekarang,yang bertugas menerangkan tentang 

dunia manusia dan alam sekitarnya. 

Seperti diuraikan pada bab I tentang "pengertian 

judul" dan "arti kata museum"ada beberapa pengertianyang 

dapat mendukung arti dan fungsi museum. 

Menurut A.e.Parker, seorang sarjana museologi Amerika 

Serikat museum dalam arti modern adalah suatu lembaga 

yang secara aktif melakukan tugasnya di dalam hal men

uangkan dunia manusia dan alamo 

Menurut Sir John Forsdyke, direktur British 

Museum,mu~eum sebagai badan tctap yang memelihara kenya

taan dengan kata lain, memamerkan kebenaran benda-benda 

selama kebenaran itu tergantung dari bukti-bukti yang 

berupa benda. 

Menurut anggaran dasar International Council of MU3cum 

( IeOM ) pasBl II, adalah 

Suatu badan tetap yang diusahakan untuk 

kepentingan umum, dengan tujuan untuk memelihara, 

menyelidiki dan memperbanyak pada umumnya , dan 

memamerkan kepada khalayak ramai guna penikmatan 
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dan pendidikan , kumpulan obyek-obyek dan barang

barang kesenian, sejarah, ilmiah dan teknologi, 

kebun raya, kebun binatang dan akuarium, perpusta

kaan umum dan lembaga-lembaga arsip untuk umum 

yang mempunyai ruangan-ruangan yang tetap akan 

dianggap sebagai museum juga 12. 

Departemen P dan K dalam Sk Mendikbud NO·: 093/0/1973 

menegaskan bahwa : 

Huseum adalah lembaga untuk menyelenggarakan 

pengumpulan ( colleting ),pengawetan ( Preservat

ing ), penyejian ( Exhibiting), Perawatan ( re

cording), penerbitan hasil penelitian dan pemberi

an bimbingan edukatif dan kulturil tentang benda 

yang bernilai budaya dan ilmiah . .. 

Dalam pengertian modern, museum bukan hanya tempat 

atau ruang untuk mengumpulkan barang antik, barang untuk 

penyelidikan tetapi juga hasil seni rupa, dcngan maksud .... 

seba.gR; warisan budaya dan ilmu pengetahuan untuk genera

si selanjutnya. 

2.1.2. Perkembangan Museum di Dunia 

Sejarah perkembangan museum dimulai sekitar abad 5 sm, 

di daerah Mesir dan sekitarnya.Pada jaman itu museum 

merupakan kamar-kamar khasanah raja, bangsawan dan hart a

., 12,Vuliaan, Salento, edit, 1983, Lingkup Seni Rupa , Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITB, hal 7, 
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wan. 

Kemudian jenis museum seperti ini dimulai pada abad 

pertengahan yaitu jaman Renaissance. 

Museum adalah hasil masyarakat yang aristokrat dan hirar

kis di negaranya maupun di negara jajahannya. 

Mereka beranggapan bahwa seni hanya diperuntukan bagi 

kaum terpelajar dan connoisuer ( orang yang dianggap ahli 

dalam bidang seni ). 

Rakyat biasa dianggap tidak mengenal dan memahami 

suatu karya seni. 

Para bangsawan ini memajang koleksi benda seni dan benda 

antik pada gallery di istana mereka 

Selaras dengan paham demokrasi di Eropa dan Amerika 

pada abad 18, museum-museummulai dibuka untuk umum. 

Maka terjadilah perkembangan pesat , baik dalam koleksi 

dan bangunannya. 

The British Natural Histoty Museum di New York menan

dai perkembangan museum yang maju pada tahun 1870

an.kemudian lingkup museum menjadi lebih luas yaitu dari 

kamar-kamar pribadi dengan pengunjung terbatas. menjadi 

suatu lembaga YRng IDelayani masyarakat melalui pameran 

koleksi benda seni yang bernilai budaya. 

Pada tahun 1970-an timbul kecenderungan museum sebagai 

pusat budaya.Masyarakat sebagai pengunjung mulai mening

kat terutama di Eropa.Seperti misalnya Museum British di 

Ingggris, dalam 3 bulan setelah pembukaan ( 1983) telah 

dikunjungi oleh 1/4 juta orang.Hal ini menunjukkan bahwa 
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museum benar-benar berfungsi sebagai, bangunan publik. 

2.1.3. Perkembangan Museum di Indonesia 

Awal pertumbuhan permuseuman di indonesia telah dirin

tis pemerintah Hindia Belanda pada pertengahan abad 

17. Dimana ruan Rumphius ta,hun 1662 dengan mend irikan .. De 

Ambonsche Ranteiten Kamer . 

Kemudian pada tahun 1778 Ondheidhudire Dienet yaitu 

dinas purbakala Hindia Belanda mendirikan"MuseulIl Bata

viasche Genootschap Wetenschapper ~ yang sekarang ini 

dikenal dengan Museum Pusat di Jakarta. 

Pada awalnya museum hanya ,menampung koleksi para 

patikelir, pegawai Belanda dan orang yang berminat 

Pada tahun 1896 di Yogyakarta didirikan museum purba

kala, namun hanya bertahan 1 tahun dan akhirnya 

ditutup.Setelah itu di Bandung didirikan museum Geologi 

pada tahun 1929 

Pada tahun 1953 perkembangan museum di Indonesia 

berkembang terus, hal ini di buktikan dengan pend irian 

museum Sono Budoyo di Yogyakarta 

Setelah jaman kemerdekaan pengelolaan museum diserah

kan Direktotrat Museum Departemen Pendidikan dan Kebu

dayaan. 

Hingga kini jumlah museum di Indonesia berjumlah 131, 

baik yang dikelola pemerintah maupuhn swasta.Jumlah ini 

dirasakan kurang dan masih diupayakan untuk menambah. 
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2.1.4. Fungsi • Peran dan Kegiatan Museum 

Fungsi museum menurut rumusan ICOM ( International 

Council of Museum )1 

yaitu: 

a.Pengumpulan dan pengamanan warisan alam dan 

budaya. 

b.Dokumentasi dan penelitianilmiah 

c.Konservasi dan preservasi 

d.Penyebaran dan penataan ilmu untuk umum 

e.Visualisasi warisan alam dbudaya bangsa 

f.Pengenalan kebudayaan antar daerah dan 

antar bangsa 

g.Visualisasi warisan alam budaya bangsa 

h.sarana rekreaksi 

Peranan museum tersebut perlu ditingkatkan agar ber

manfaat bagi masyarakat.Untuk itu perlu dilaksanakan 

usaha-usaha yaitu : 

a.Meningkatkan	 kegiatan rehabilitas museum,termasuk 

pembinaan tenaga dan fasilitas-fasilitas yang 

diperlukan. 

b.Meningkatkan bimbingan dan pembinaan bagi rencana 

pendirian museum-museum yang baru. 

13.Direktorat Museul,Dirjen Kebudayaan Depdikbud Pembinaan dan Pengelbangan Permuseulan, 1978 
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c.Meningkatkan kesadaran berpatisipasi dengan berba

gai jegiatan dan fungsi museum 

Kegiatan Museum 

Kegiatan museum ada 6 yaitu 

---------\ 

ajPengunpulan koleksi 

Kegiatan ini antara lain oprasi lapanagan, 

pemotretan lapangan, pembuatan film dokumenter, 

jual beli koleksi dari sumber tertentu~ 

blPenyiapanan dan pengelolaan koleksi 
/ 

Kegiatan ini an-tara lain : penampungan, penyimpa

nan, perawatan, penelitian, pameran penggandaan ( 

reproduksi ) 

( c'. Preservasi 

- Reproduksi 

Digunakan sebagai cadangan koleksi,nnt.llk penye 

lamatan koleksi aslinya. 

- Penyimpanan 

Digunakan untuk menyelamatkan koleksi asli 

dari faktor yang meru~ikan 

- Registrasi 

sebagai pember ian dan penyusunan keterangan 

yang menyangkut benda koleksi. 
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d.Observasi 

- Penyeleksian benda-bend a calon koleksi untuk 

diseleksi sebagai pesyaratan koleksi museum. 

- Penelitian baik diluar museum maupun di labora 

ratorium 

- Perawatan dan perbaikan untuk melestarikan 

benda koleksi 

e.Apresiasi 

- Pendidikan 

Museum berfungsi sebagai penunjang pendidikan 

bagi masyarakat yang sifatnya non formal 

- Rekreatif 

Museum sebagai obyek rekreasi yang menyajikan 

acara yang sifatnya menghibur 

f.Kollut:likasi 

- Pameran 
I': 

Terutama untuk museum seni, ruang pamer merupa 

kan sarana komunikasi antara masyarakat 

( penguna ) dengan seniman ( pencipta ) 

- Pertemuan 

·tt Pertemuan pengelola dengan masyarakat sebagai 

penunjang kegiatan museum 
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- Administrasi
 

Kegiatan komunikasi berupa penetapan kebijaksa

naan dari lembaga yang lebih tinggi
 

Dalam rangka meningkatkan peranan Museum Umum
 

Negeri Propinsi perliu memperhatikan kondisi
 

sosial, budaya, ekonomi dan strategis pertahanan
 

keamanan nasional dari propinsi yang bersangku

tan. Menggingat kondisi setiap propinsi dalam
 

. bidang tersebut diatur berbeda-beda, maka perlu
 

adanya suatu penggolongan Museum Umum negeri
 
i 

Propinsi ke dalam tipe=tipe yaitu : 
I 

I" 
! 

a.Museum Umum Negeri Propinsi Tipe A, yaitu 

museum Umum Negeri yang tergolong besar. 

b.Museum Umum Negeri Propinsi Tipe B, yaitu 

mU30um Umum Nogori yang targolong scdnng. 

a.Museum Umum Negeri Propinsi Tipe C, yaitu 

museum Umum Negeri yang tergolong kecil. 
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TABEL 2.1
 

Penggolongan Propinsi Menurut Jenis Museum
 

, i ~ C :-'{useulllI	 1
, 
~o. I Nama ;Jro~insi	 11,\ I 81 c I
I 

I 
1.	 D,,,,,, I",,,,,,,,, .,,' I, 1 VII 

I
 
.., 
'-. SUlllatcra Utara , V 

~ B	 I II	 3. .')umatera arat : ; V 

d Ria u j i V 

5.	 Jambl I - I 
6.	 Sumatera Seiatal1 I I V 

7. SengKulu	 I - I 
8. Lalllpung	 - I 
9. Kalimalltan Sarat I V 

10·1 
I 

~al~Jl1al1tall T<:.~lgah I' - ~ 

I!. I ,,-a]lI11al1(all SClalan " V 

i 7 I " .. T' I
~allll,al\,t~l~ ii~1ur	 Vi-----;-.'

;:. I 
Sula""csi Ulara I II - V,." I '	 ' T' II J..	 S1I1(J \\,'eSi ~:~ g:Hl 

Sulawesi Tcnggara
is. I
16.	 Sulawesi Seia~;ll I i V 

17.	 ,\1 a I u k u I! V 

18. i	 Irian Jaya IF V 
Jawa i3a ra t[9. i	 IV I 

20'1	 DKI Jakarta
 

Ja wa Tengah I V
2 I. 'I 
-7 D.l. '{ogyaKa ita Vv 

I 
I 

v I 
I 

v 
v 

V 

v 
V 

-I I 
I.-iJl1ur -	 V -- , I -.. 
!24.	 B a I i 
I I ~~ 

.\Jusa	 Tellggara i3arat I V25. 
V 

'II
I
I 

h is

INusa	 Tenggara Tiinur26. I	 
..,

1 ~ I. Timor Tilllur -
I I 

I 

I
I

Jl.lllliah 7 

TunGa (V') illcllulljukkan (ipe 1l1llSeUIll.'. 
:~ 
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2.1.5. Klasifikasi	 Museum 

Berdasar pada bidang gerak, menurut lCOM ( lnterna

tional Council of Museum ), museum terdiri dari 

- Art Huseull 

- Archeology and History museum 

- Etnographycal museum 

- Natural History Museum 

- Science and Technology Museum 

- Regional Museum 

- Spesialized Museum 

Klasifikasi menurut Departement P dan K adalah: 

1) Museum Umum ( publik Museum) 

Museum yang bersifat umum,dapat dilihat dari segi 

a.Status museum dapat dimilki oleh swasta yang 

ditunjang oleh pemerintah 

b.Faktor pengunjung adalah masyarakat banyak dan 

pekArjaan ~tafnya dttitikheratkan kApada pela

yanan sosial edukatif. 

c.Faktor koleksi, koleksi museum disesuaikan 

dengan ke dua faktor di atas 

2)	 Museum Khusus 

Adalah museum yang ditentukan berdasarkan jenis 

koleksinya menurut cabang-cabang ilmu pengeta 

huan.Kelompok ini adalah 

(l	 
a.Museum llmu hayat 

b.Museum llmu dan Teknologi 

c.Museum Antropologi 
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d.Museum Arkeologi dan Sejarah 

e.Huseum Kesenian 

Museum Berdasarkan pelayanan adalah 

a.Museum tingkat international 

b.Museum tingkat nasional 

c.Museum tingkat regional 

d.Museum tingkat lokal 

Museum dapat diklasifikasikan dalam beberapa 

kelompok yaitu 14 

a.Berdasarkan status hukum 

- Museum negeri meliputi 

- Museum yang diselenggarakan oleh pemerintah 

pusat 

Museum yang diselenggarakan oleh daerah 

- Museum swasta meliputi : 

Museum yang diselenggarakan oleh swasta 

/ yayasan 

Museum yang diselenggarakan oleh priba 

di 

b.Berdasarkan scope pelayanan 

- Museum nasional 

- Museum propinsi 

- Museum lokal 

- Museum universitas 

14.Direktorat Permuseuman, Data Permuseulan di Indonesia Berdasarkan Status Penyelenggaraan! Analisis Kebu
dayaan 1, 1980, P 158. 
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c.Berdasa~kan Kelompok koleksi 

- Museum umum
 

- Museum khusus yaitu
 

Museum seni
 

- Museum sejarah
 

- Museum biologi
 

- Museum batik
 

- dan lain-lain
 

d.Berdasarkan sifat bangunannya
 

- Museum terbuka
 

- Museum tertutup
 

- Museum kombinasi keduanya
 

Kemudian dalam Simposium International Council of
 

Museum di Swiss tahun 1962 dirumuskan jenis-jenis
 

museum adalah :
 

a.Natural History Museum 

Termasuk didalamnya adalah kebun raya, museum zoolo

gi,Aquarium,Herbarium,Museum Geologi. 

b.Museum of Technology "and Industry 

Termasuk di dalamnya adalah museum perkapalan, pener

bangan, serta musoum teknologi dan industri lninnya. 

c.Antropologi dan Etnografi 

museum yang sasarannya mengungkapkan tentang monogra

fi suatu bangsa ,dengan mengungkapkan tentang ling

kungan alam , kelompok sosial dan kebudayaan yang 

melingkupi bangsa itu. 

" II 
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d.Art History Museum 

Museum yang sasarannya mengungkapkan sejarah 

perkembangan seni rupa suatu bangsa Ilaupun scupe 

international. 

e.Art Gallery 

Museum yang pada hakekatnya sebagai media untuk 

memberi kesempatan pada publik untuk penikmatan hasil 

karya seni rupa dan ada koleksi yang dijual. 

{~. Historical Museum 
,-/J 

Museum yang sasarannyamengungkapkan kejadian 

kejadian sejarah dengan urutan-urutan kurun zaman 

tertentu. 

2.1.6.	 Tugas Museun 

Tugas museum dapat dikelompokkan menjadi a hal pokok 

yaitu : 

a.Henghindarkan bangs a dari kemiskinan kebudayaan 

b.Hemajukan kesenian dan keinginan rakyat 

c.Turut menyalurkan dan memperluas pengetahuan 

d.Hembantu'metodik dan didaktik sekolahan 

~ 
e.Hemberikan kesempatan bagi penikmat seni ~ 

f.Hemberikan kesempatan dan bantuan dalam penye

lidikan ilmiah. 

2.1.7. Organisasi Pengelolaan Museull di Indonesia 

2.1.7.1.	 Organisasi Museull 

Hutu museum erat kaitannya dengan tanggung jawab 
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pengelolanya 15 

Secara bagan pengelolaan suatu museum dapat digambar

kan sebagai berikut : 

I 
fMUSEUM I 

BADAN PEMERINTAHAN J 
-

UNIT PEMBINA TEKNIS 
PERMUSEUMAN 

1 
I MUSEUM I I MUSEUM I 

Gambar: 2.1 

Bagan Organisasi Museum 

2.1.7.2. Pengelolaan Museum 

Secara skematis pengelolaan suatu museum dapat 

barakan sebagai berikut : 

15.Sutaarga A8ir Moch. Drs, Pedo.an dan Penqelolaan Museul! Proyek Peningtatan dan Pengelbangan 
Depatelen P dan K, Jakarta! 1978, p. 33 - 34. 

digam-

Periuseul , 
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Gambar : 2.2 

Skematis Pengelolaan 

Sub B,g 1 Sub Bag 
!.Y.oosernd dan 

Preser'/:lSi 
2.Restorasi lo

lels i 
3.Reproduhi 

lolel.:ii 

Sub Bag 
'Urusan Re
gislmi 
d3nDQ~u~en 

tasi 

Baqian tlimbiOg, eO===:L......-.-~
tVdkudSi dan Pu
bl ii.asi. ' 

--1 ' 

l.Biaibingan 
Edubsi 

2.Publii:asi 
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Sedangkan tugas masing-masing bagian adalah 

a.Direktur museum 

Sebagai pimpinan museum, bertugas 

1.Mengkoordinasi pameran 

2.Mengkoordinasi pemilihan tema dan penelitian 

yang menyangkut tema 

3.Mengkoordinasi pemilihan dan peminjaman 

koleksi 

4.Mengkoordinasi pelaksanaan pameran 

b.Kepala tata usaha (administrasi) 

Bertugas : 

1.Melakukan pekerjaan administrasi 

2.Urusan registrasi dankatalogisasi serta 

dokumentasi koleksi 

3.Pengadaan dana 

c.Kurator 

Sebagai pimpinan bagian ilmi~h kolp.ksi,mengk

oordinasi dan mengawasi petugas-petugas 

1.Melakukan pemilihan tema 

2.Menyelenggarakan penelitian untuk mendukung 

isi pameran 

3.Mengarahakan pelaksanaan tema pameran 

4.Memberi pengarahan dalam pelaksanaan promosi, 

ceramah, publikasi dan dokumentasi. 
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d.Konsevator 

Sebagai petugas yang langsung menyelenggara

kan konservasi koleksi bertugas : 

1.Meneliti, memperbaiki dan menjaga benda 

koleksi agar tidak mengalami kerusakan 

2.Bersama staf lain memberikan pengarahan dalam 

disain pameran 

e.lnstruktur 

Adalah penghubung staff ilmiah museum dengan 

pengunjung, bertugas : 

1.Bersama staf lain melakukan pemilihan tema 

dan koleksi. 

2.Menyelenggarakan ceramah, demontrasi obyek

obyek museum, pemutaran film, dan sebagainya. 

3.Menetukan bahan-bahan penerangan 

f.Preparator 

Adalah teknisi yang merencanakan, 

menyelenggarakan pameran obyek museum baik 

pameran khusus atau pameran koleksi tetap. 

Preparator bekerja sarna dengan kurator 

dan instruktur untuk mendapatkan sistematika 

dan teknik penyejian yang sejalan dengan 

cita-cita museum. 

Kegiatannya antara lain 

1.Membuat disain pameran 

2.Melaksanakan tata fisik pameran 
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g.Ahli kepustakaan 

Adalah penyelenggara perpustakaan bagi kepen

tingan publik maupun staf kurator museum, dan 

bertugas : 

1.Menyeleksi buku yang berkaiatan dengan tUjua~ 

penyelengaraan museum 

2.Mengumpulkan, mencatat, pemeliharaan dan 

pengawetan buku-buku koleksi 

2.2. Tinjauan Fisik 

2.2.1.	 Persyaratan Museum 

Persyaratan museum adalah sebagai berikut 

2.2.1.1.	 Lokasi 

Lokasi harus memenuhi persyaratan misal dar segi kese

hatan dan segi pencapaian di samping masalah struktur

al. 

Menurut Prof.Ir.Hasan Poerbo.MCD, Museum 15 
"Museum adalah alat untuk lllembawa satu pesan 
kepada mayarakat sehingga, lokasi dari museum 
haruslah momungkinkan untuk mencapai tujuan-tujl18.n 
dari pada museum itu" 

Untuk menyempurnakan tata bangunan Museum Umum 

Negeri Propinsi di Indonesia, diperlukan adanya pola 

data bangunan ( site plan ) yang dalam perencanaannya 

harus mempertimbangakan segi pengamanan dan efisiensi 

pelayanan museum. 

Terlebih dahulu harus ditemukan standart luas tanah 

15.Poerbo, Hasan, Prof-Ir. ~CD.l'luseul Dalil! Tata Lingkungan Kota, I!akalah, 1977, Bandung. 
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dan luas bangunan menurut tipe atau klasifikasi Museum 

Umum Negeri Propinsi yang bersangkutan . 

Berdasarkan atas keperluan ruang yang sesuai dengan 

tujuan kriteria dalam dasar pembakuan tipe Museum Umum 

Negeri Propinsi maka diperlukan suatu stndart luas 

tanah dan bangunan untuk ketiga tipe Museum Umum negeri 

Propinsi 16 

TABEL 2.2 

Bagan - Bagan Luas Tanah dan Bangunan 

.. 
Luas Tanah dan 
Bangu nan 

LTan:lh 
2.l3angunan 

Mineral 

1112 

30.000 
12.500 

2.2.1.2. Bangunan dan Ruang 

Suatu museum 

i\ 

Idc;][ 

1112 

40.000 
16.000 

Ttpe··MH&8i·~m 

B I (" 

Ivl i nilllal 

1112 

20.000 
10.000 

Ideal I~!illill1;t1lldC::1 
In2 J !n~ \ rll~ 

I I 
,0 .000 I· ~ noo II "::-_".....non\.- . ., . \.. _ ~ 

I ~ooo i "'CJOO I i DOOO 

I I 

/ 

harus mempunyai ukuran dan tata 

bangunan yang sempurna. dalam arti dapat menunjang 

efisiensi kerja bagi petugas-petugasnya maupun pelaya

nan bagi pengunjungnya. 

Dalam pola tersebut zone untuk pengunjung dipi

sahkan dengan zone untuk petugas dan pengelolaan kolek

si. Namun dalam situasi tanah yang tidak mungkin untuk 

16, Proyek Pengembangan Permu5euman Jakarta, 1979/1980, Pedoman Pembakuan MUseum Ueu. Tingkat Propinsi. 
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dilaksanakan seperti dalam pola, dapat diperkenanan 

merubah letak dan sirkulasi petugas dan pengelolaan 

koleksi setelah mendapat persetujuan direktorat perumu

san. 

2.2.2.3. Konumentalitas Bangunan 

Honumentalis bangunan tergantung dengan / dari 

lingkungan dan bangunan sekitarnya / rencana induk ( 

master plan ) bangunan Museum Umum Negeri Propinsi 

harus memperhitungkan perkembangan lingkungan sampai 50 

tahun mendatang, sehingga bangunan tersebut tidak akan 

kehilangan monumentalitasnya minimal 50 tahun mend a

tang. 

Struktur dan bahan bangunan dapat menunj ang 

monumentaitas bangunan. 

Eksterior bangunan museum Umum negeri Propinsi 

dengan pertamanannya harus merupakan suatu kesatuan 

yang utuh, dan memperhatikan identitas lokal. Interior 

bangunan harus menunjang fungsi dan memcerminkan sifat 

kegiatan di dalamnya.dalam memperlihatkan identitas 

lokal, tidak terikat kepada bentuk-bentuk yang dianggap 

ciri khas lokal, melainkan kepada konsep-konsep lokal 

yang hidup atau yang perlu dihidupkan dalam bentuk 

bangunan museum. Setiap bangunan museum Umum Negeri 
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Propinsi harus memiliki sistim pengamanan terhadap 

bahaya lingkungan alam, kebakaran dan kriminalitas, 

tanpa mengurangi monumantalitas bangunan. 

2.1.2.4. Suhu dan Kelenbaban 

Ketentuan mengenai suhu serta kelembaban bagi benda 

benda koleksi museum, baik didalam tempat penyimpanan 

maupun ruang tempat memamerkan 

1.Suhu udara (temperatur) : bagi bertda-benda 

museum, baik untuk organik maupun anorganik, 

antara 20 0 C - 24 0 . 

2.Kelembaban (humidity) : benda-benda koleksi 

museum baik benda oranik maupun bukan organik, 

kelembaban udara yang diperlukan antara 40% 

60%. 

Selain hal tersebut diatas, ada ketentuan juga mengenai 

cahaya (baik oahaya alamjartifical light ), ssbagai 

berikut 

1.Khusus benda organik seperti : tekstil, lukisan, 

cat air, kulit serta benda-benda sejenisnya 

cahaya yang cocok j tepat, baik didalam gudang 

koleksi, tempat memamerkan j galle~y dan sebagai

nya : 

a.lntensitas : paling tinggi 50 lux 

b.Radiasi ultra violet: paling tinggi 30. 

2.Bagi benda seperti : kayu, tulang, gading tanduk, 

daun lontar dan sebagainya, cahaya yang tepatj 
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cocok baik di dalam gudang koleksi/tempat memam

erkan/gallery yaitu 

a.Intensitas : paling tinggi 150 lux 

b.Radiasi ultra violet, 

( micro watt perquare 

paling tinggi 

cebtimeter ). 

80 

2.2.1. Pola Tata Ruang Museum 

Secara umum museum mempunyai 

hampir sama 

Model tata ruang museum adalah 

tugas dan .fungsi yang 
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a.Model Diagram I 
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Gambar : 2.3 

Model Diagram I 

Sumber. : Time Save Standart for Building Type 

-Keterangan : 

Pada diagram ini terlihat dengan joIns 

pembagian staff area dan publik area 

.Pada diagram terlihat sisi-sisi ruan

gan yang perlu adanya ruang expansi (
 

pengembangan ).
 

Yaitu ruang display, reserve collection
 

room, dan lecture room.
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b.Model Diagram II 

Entrance~ 1'-' 

!!'tIRecep t ion 

Registry 

Research 

Lecture 

Gambar : II. 4 

Gambar Diagram II 

Sumber : Nuefert Architecture Data 

Keterangan : 

Dari diagram diatas terdapat ruang

ruang yang berhubungan secara langsung 

atau tidak langsung.Diagram ini belum 

menunjukkkan pengelompokan atau zon

ing. 
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2.2.2. Pengadaan dan Pengelolaan Koleksi 

Proses pengadaan dan pengelolaan koleksi museum seni 

rupa pada hakekatnya mencakup hal sebagai berikut 

1.Pengumpulan obyek koleksi 

Pengumpulan / calon obyek dapat dilakukan 

melalui : 

a.pemberian / sumbangan/ warisan 

b.pembelian 

c.tukar menukar koleksi antar museum 

Pengumpulan obyek ini berdasarakan atas 

ahasil seleksi dengan sistim penilaian dan 

sistim norman yang menentukan cara seleksi 

adari sistim sejarah seni rupa. 

2.Pengolahan obyek koleksi 

Belum tentu setiap koleksi yang didapat dari 

pengumpul langsung dipamerkan sebagai obyek 

pamer. 

Setiap calon koleksi harus mengalami proses 

. pengolahan sebagai berikut : 

a.registrasi pencatatan obyek yang masuk 

b.penilaian apakah memenuhi syarat 

c.pemeriks8.a.n dilakukan me lalu i labo

ratorium, studio, 
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3.Pembagian Koleksi 

Obyek koleksi yang telah diolah pada 

umumnya mempunyai 2 pilihan, yaitu 

a.diteruskan keruang pameran 

b.diteruskan kebagian studi atau disimapan 

dalam " gudang hidup " 

4.Pameran 

Obyek yang dipamerakan langsun berhubungan 

dengan pengunjung melalui media komunikasi 

·visual permanen, padapameran obyek koleksi 

di tata menurut : 

a. tema 

b.kronologis 

c.metode tata letak 
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