
BAB IV
 

MUSEUM SENI RUPA MODERN DAN FAKTOR PENDUKUNGNYA
 

4.1. Kondisi Fisik Kota Yogyakarta 

yogyakarta terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kotamadya, 

dengan luas 3.185.81 km .Secara umum topografi daerah ini 

datar, dengan kemiringan ke arahSelatan. Kotamadya Yogya

karta mempunyai luas 32.50km2, sekitar seperseratus dari 

keseluruhan 23 

Kotamadya Yagyakarta sebagai ibukota propinsi mempunyai 

batas administrasi yaitu : 

a. "Sebelah utara : Kabupaten Sleman 

b. Sebelah selatan : Kabupaten Bantul 

c. Sebelah barat : Kabupaten Kulon Prago 

d. sebelah timur : kabupaten Gunungkidul 

Letak geografisnya Kotamadya Yogyakarta adalah antara 

110 0 18'53" sampai 110 0 24'19" B.T 7 0 49'26" sampai 7 0 51'24" 

L.S. 

Keadaan hidrologi dalam wilayah kotamadya Yogyakarta 

dapat diuraikan sebagai berikut 

a.Sungai 

Kota Yogyakarta dilalui oleh dua sungai yaitu Kali 

Winongo dan Kali Code, sungai tersebut membagi kotama

dya menjadi 3 bagian yaitu : baagian barat, tengah, dan 

timur.Air tanah, kedalaman muka air tanah padaa musim 

23. Data "Kondisi Fisik, Kantor Statisti~ Pelda D.I.Y , 1990. 
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kering antara 8-13 m sedangkan pada musim penghujan 

dengan perbedaan permukaan 1 m,24 Akan tetapi tergantung 

pada lokasinya 

b.lklill 

Temperatur rata-rata di Yogyakaarta adalah 25,3°, 

maksimum 30° - 33° dan minimum 22° - 25°, sedang kelem

·baban udaranya rata-rata 82 %,curah hujan 25-350 mm / 

tahun 

c.Topografi dan Geologi 

Keadaan topografi di wilayah kodya Yogyakarta, rela

tip datar menurut arah Barat dan Timur dan akan menu

run menurut arah Utara dan Selatan.Kondisi tanah rata

rata merupakan tanah pasir berbatu dengan kondisi cukup 

baik 25 

4.1.1.	 Karakteristik Wilayah 

Karakteristik wilayah tersebut meliputi 26 : 

a.Kawasan Kraton merupakan kawasan dengan abangunan 

kuno dan merupakan daerah antik yang dilestarikan 

b.Kawasan Halioboro dan Pasar Beringhardjo merupa

kan daerah preservasi dan konservasi 

c.Kawasan	 Kota Baru dan Jalan Jendral Sudirllan 

merupakari daerah perkantoran dan pendidikan 

24.Rencana Induk Kota Yogyakarta 

25,Ibid 

26,Rencana Induk Kota Yogyakarta 
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d.Kawasan Jalan Solo dan Jalan Adisucipto berkem

bang sebagai daerah pertokoan, perdagangan dan 

perkantoran. 

e.Kawasan Mandala Krida menjadi pusat pemerintahan 

olah raga dan pendidikan 

f.Kawasan UGM berkembang sebagai kawasan pusat 

kegiatan ilmiah bagi pendidikan tinggi 

g.Kawasan Gellbira Laka berkembang menjadi daerah 

rekreasi 

4.1.2. Pola Tata Guna Lahan 

Secara umum tata guna lahan di Yogyakarta diperuntuk

kan untuk pemukiman/perumahan, lahan lain digunakan 

untuk 

-	 daerah perdagangan dan pertokoan, daerah antik 

( preservasi- konservasi ), daerah industri, 

daerah hijau, derah pendidikan / kampus, derah 

rekreasi. 

4.1.3. Transportasi 

Transportasi merupakan aspek yang cukup penting bagi 

pertimbangan perencanaan, di Yogyakarta dibagi 2 jalur 

yaitu : dalam dan luar kota. 

4.2. Citra Kota Yogyakarta Sebagai Kota Seni Budaya 

Sebagai kota pusat kerajaan, Yogyakarta menjadi pus~t 

berkembangnya kehidupan budaya Jawa, khususnya dengan gaya 
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Yogyakarta mulai dari tarian , adat tradisional sampai seni 

pentas wayang adan lain - lain. 

Yogya saat ini ternyata masih mampu meneruskan tradisi 

berkeseniannya secara kuat, di dalam kehidupan kesehariaan

nya. 

Salah satu bidang diantaranyaa adalah seni rupa 

misalkan kerajianan perak kota gede, gerabah atau kasongan, 

tatah kulit dan sungging dan batik Taman Sari.Hal ini 

merupakan contoh - contoh kegiatan kesenirupaan tradisional 

yang masih bertahan dan berkembang. 

Dan dari seni rupa tradisional inilah seni rupa modern 

di Yogyakarta memperoleh dasar pinjakan yang kuat, sehingga 

walaupuh mendapat pengaruh dari luar akan tetapi tatap 

memliki corak kepribadian yang khas. 

Hal ini seperti yaang diungkapkan oleh Fajar Sidig, 

27yaitu : 
" .... l1aka ternyatalah bahwa unsur tradisi adalah sangat 
mcnentukan perkembang8n, ksrens kroatif yang sangnt berda
sarkan atas kelanjutaan tradisi kita akan mendapatkan 
keuntungan, yaitu di samping bisa lebih penuh pemgembangan 
kepribaadin sang seniman karena ia menggunakan " bahasanya 
nya sendiri ia juga akan dimengerti oleh rakyat banyak yang 
mempunyai tradisi itu selain mendapat perhatian dan perhar
gaan bangsa lain " 

Kini setelah 157 tahun seni rupa Indonesia mulai 

dirintis oleh Raden Saleh Bustaman, telah banyak hal baru 

yang telah dicapai yang merupakan aspek-aspek pendukung 

kegiatan seni rupa. 

27.Sidik, Fajar,Pengarh Kehidupan Modern Pada PerkeJbangan Seni Lukisan di Bali (majalah Kesenian Mahasiswa 
SANI, STRI-ASRI, Yogya no II tahun 1978, hal 9. 
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4.3. Seni Rupa Modern di Yogyakarta 

4.3.1. Kehidupan Kesenian di Yogyakarta 

Yogyakarta dengan predikat kota budaya mempuyai poten

si tinggi dalam bidang seni rupa. Baik dari segi maieri 

seni rupa sendiri maupun unsur-unsur pendukung lainnya. 

Potensi tersebut dapat dikelompokkan yaitu : 

A.Potensi seniman 

Dari segi materi seni rupa, Yogyakarta 

mempunyai banyak seniman yang menghasilkan 

karya seni rupa yang berbobot,secaara umum 

mereka dapat digolongkan menjadi 228 yaitu 

a).Seniman tingkat nasional-internasional. 

Seniman ini telah memperkenalkan karya

nya sebagai perkembangan seni rupa di Yogya

karta di tingkat nasional dan internasional. 

Tokohnya antara lain : 

Affa.ndi .. Kartika, Amri Yahya, Sapto Hudoyo, 

Tulus Warsit9 dan lain-lain. 

b).Seniman tingkat lokal 

Seniman ini masih mencari bentuk dan 

jatidiri karyanya, akan tetapi mereka meru

pakan calon penerus seniman senior. 

Tokohnya antara lain : 

Ivan Sagita, Seno Godod, ALex Luthfi dan 

lain - lain 

2B,Bidang Kesenian Kanwil DEpdHbud,DIY,Inventarisasi Senillan,Yogyakarta, 1990 
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Meskipun tidak selamanya seni rupawan yang 

pernah menimba ilmu di Yogyakarta seluruhnya tinggal 

menetap di Yogyakarta , tetapi sampai saat ini masih 

banyak yang menetap di Yogyakarta.Hal ini dapat 

dilihat pada Himpunan Seni Rupawan Indonesia 

( HSRI ) yang mencapai jumlah 200 orang saat dires

mikan padatahun 1978, yang mana jumlah tersebut 

mewakili jumlah seni rupawan Yogyakarta keseluru

han 28 . 

A.Potensi pendidikan 

Dalam bidang pendidikan seni rupa, bila 

diperbandingkan antara yang formal dan non 

formal lebih banyak yang non formal hal ini 

menunjukkan minat masyarakat cukup tinggi. 

B.Potensi fasilitas 

Dalam bidang fasilitas yang·brkaitan dengan 

seni rupa di Yogyakarta terdapat galery/sanggar 

seni maupun wadah kegiatan yang berkaiatan 

dengan seni yaitu 

- Sanggar seni 

Art Gallery ,Museum Affandi, sanggar 

melukis anak=anak Melati dan lain-lain. 

- Sanggar Kesenian 

Sanggar tari bagong Kusudiarjo, Siswo Among 

Bekso 

28.Triyono , Joko, Thesis Museue Seni Rupa, Fakultas Teknik Arsitektur U6M. 
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Fasilitas seni 

Purna Budatya, Bentara budaya, Seni Sonodan 

lain-lain. 

C.Potensi alam 

Faktor lain non materi seni rupa adalah alam 

yang merupakan sumber inspirasi dan ide.Dimana 

seni adalah tiruan terhadap alam dengan segala 

seginya 

Yogyakarta sebagai daerah pariwisata kaya akan 

potensi alam yaitu29 : 

PantaiParangtritis, kukup, congot dan lain

lain,Gunung Plawangan, merapi, kondisi alam 

goa-goa, suasana pedesaan. 

4.3.2. Kehidupan Seni Rupa Modern 

4.3.2.1.	 Pengertian Apresiasi Seni Rupa 

Kata Apresiasi berasal dari bahasa Belanda appre

ciate dan bahasa Inggris appreciation. 

Secara umum mengapresaikan berarti mengerti dan 

menyadari sepenuhnya seluk beluk sesuatu hasilseni 

serta menjadi sensitif terhadap aspek estetikanya, 

sehingga mampu menikmati dan menilai karya tersebut 

sebagai mana mestinya. 30 

29.Plato, Lessing,JJ Reuseue, Dalam Dasar-Dasar Kritik Seni Rupa, 
1973, ASRI. 

3°.Filsafat Seni, BPK 5astra, Jurusan Seni Rupa , IHl 
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Untuk mengapresiasikan tidak cukup dengan menga

mati dan	 menggambar akan tetapi juga sampai aspek yang 

mendalam. 

4.3.2.2.	 Proses Apresiasi seni Rupa 

Seni rupa sebagai suatu karya seni harus didekati 

dengan pendekatan melalui pengertian di bidang keinda

han estetika, terutama dalam komunikasi visual pameran 

koleksi. 

Estetika meliputi : 

jarak keindahan, jarak estetika, keseimbangan, 

f proporsi, tema dan misi. 

proses apresiasi secara keseluruhan melibatkan 

manusia / masyarakat penikmat seni, seniman seba 

gai pencipta seni, dan karya seni rupa. 

Proses ini lebih banyak mengarah kepada hubungan 

antara m~syarakat luas seba~ai penikmat dan karya 

seni sebagai obyek yaitu 

1'" - - - - - - - - - - - - ----> SENIMAN 
~ PENCIPTA 

r/ 
PENIKMAT j KARYA 

SENI RUPA " L II 
, KEHIDUPAN 

"I 
II 

Ii 

Ii 
I 

Gambar 4.1 II 
Ii 

Skema Proses Apresiasi 
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4.3.2.3.	 Penyelengaraan Apresiasi di Bidang Seni Rupa Modern di 

Yogyakarta 

Hacam jenis penyelenggaraan kegiatan dalam bidang 

seni rupa, yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk 

melakukan kegiatan apresiasi,salah satunya adalah 

pengadaan sarana museum dan ditunjang dengan kegiatan : 

- pelayanan informasi tentang seni rupa 

- komunikasi antara senirupawan kreatornya 

Dalam penyelenggaraan kegiatan pameran seni, 

pelayanan informasi yang dilakukan kontinyu akan sangat 

ideal dalam memberi kesempatan pada masyarakat untuk 

membiasakan berkegiatan apresiasi.Terlebih lagi bila 

hal tersebut ditunjang dengan penyelenggaraan komunika

si antara masyarakat dengan seni rupawan ( seniman ). 

Di Yogyakarta penyelenggaraan kegiatan kesenian 

cukup tinggi hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini : 

Jumlah Kegiatan Ke
TABEL 

senian 
4.1 
di DIY Tahun 1989-1990 

Janis Kegiatan Kodya R~ntu] Kl. Pro~o Sleman 

l.seni suara 
2.seni rupa 
3.teater 
4.kerajinan 
5.seni tari 
6.wayang 

275 
200 

80 
76 
40 

9 

496 
228 

58 
157 

542 
42 
101 
125 
166 
100 

441 
142 
109 
205 

60 
99 

Sumber : Data Kegiatan Kesenian, Kantor Statistik, 
Pemda DIY 

Dari tabel tersebut dapat diketahui kegiatan seni 

rupa adalah tertinggi frekwensinya di Yogyakarta. 
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Untuk di kodya Yogyakarta kegiatan kesenian dapat 

dilihat pada tabel : 

TABEL 4.2
 

Prosentasi Rangking Kegiatan Kesenian
 

Yogyakarta
 

1989-1990
 

Jenis kegiatan ! Jumlah Keg ! Prosentase ! Rangking 

1. seni suara 275 39,97% I 
2.seni rupa 200 29~06% II 
3.teater 80 11,63% III 
4. keraj inan 76 11,01% IV 
5.seni tari 40 05,81% V 
6. wayang 9 01,30% Vi 

jumlah 680 100% 
Sumber : Data Kegiatan Kesenian, Kantor Statistik, 
Pemda DIY 

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa seni 

rupa puny a potensi yang cukup tinggi untuk berkembang. 

4.3.3. Kondisi Wadah Paneran Seni Rupa di Yogyakarta 

Kegiatan pameran seni rupa modern belum meridapat 

wadah dan fasilitas yang memenuhi syarat.Hal ini didasar

kan pada kondisi gedung pnmcran yang masih multifungsi , 

buknn secara khusus sebagai wadah antara lRin : 

a.Bangsal Langembara PurnaBudaya 

Fungsi 

Untuk pameran seni rupa, pameran buku dan 

ilmu pengetahuan 

Kondisi Fisik: 

Bangunan terdiri dari 2 antai, ukuran 

18x18 m, dengan fasilitas pameran yaitu lampu spot. 
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Rata-rata penyelenggaraan per bulan adalah 7 hari/ 

lebih tergantung pada kegiatan yang ada. 

b.Gedung Bentara Budaya 

Fungsi 

Berfokus pada kegiatan tradisi dan kesenian 

rakyat, seperti pentas musik, tari, sastra, pameran 

kerajinan danm lain- lain 

Kondisi Fisik : 

Bangunan terdiri dari 1 lantai, dengan luas 

9 m x 18 m, dengan fasilitas khusus lampu spot 

untuk pameran. 

Rata-rata penyelenggaraan per bulan adalah 7 hari 

c.AudiotoriouD Karta Pustaka 

Fungsi 

Sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan seni 

budaya, seperti pentas seni , musik, tari, sastra 

dan lain-lain 

Kuudisi Fisik 

Bangunan terdiri dari 1 lantai dengan ukuran 

kurang lebih 18x25m ,tidak ada fasilitas khusus, 

rata-rata penyelenggaraan adalah 7 hari dalam 1 

bulan. 

Dari hal diatas dapat ditambahkan bahwa fasilitas 

dapat di bedakan menjadi 2 macam yaitu : 

a.Wadah Pameran Tetap 

Museum Affandi, Gallery Amri Yahya, Gallery Kartika 

Affandi dan lain-lain. 
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b.Wadah Pameran Temporer 

Karta Pustaka, Bentara Budaya, Sasana Aji Yasa lSI, 

Benteng Vrendenburg dan lain-lain. 

4.4.	 Hasyarakat Sebagai Pendukung Kehidupan seni Rupa Modern di 

Yogyakarta. 

Masyarakat sebagai pendukung kehidupan seni rupa dapat 

dibagi menurut tingkat apresiasi. 

Menurut Fadjar Sidik ( dosen lSI dan seniman ), apresiasi 

oleh masyarakat dapat dibagi menjadi 3 yaitu 

a.Kelompok masyarakat berkesenian 

Kelompok masyarakat ini mempunyai latar 

belakang tentang senikhususnya seni rupa, penge

tahuan seni rupa didapat dari pendidikan seni 

rupa, bakat seni dan kegiatan seni. 

b.Kelompok masyarakat berpendidikan 

Kelompok ini merupakan pengamat serius dan 

kritis ,mempunyai sedikit pengetahuan tentang 

seni, tapi. mempnyai latar belakang pendidikan 

fornmal dari sekolah dasar sampai perguruan 

tinggi. 

c.Kelompok Masyarakat Awam 

Kelompok ini tidak mempunyai latar belakang 

tentang seni dan pendidikan formal yang cukup 

sehingga kurang serius dalam menanggapi hasil 

seni.Mereka lebih bersifat rekreasi dan hiburan , 
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tetapi mereka merupakan unsur masyarakat yang 

tidak dapat ditinggalkan. 

d.Animo Masyarakat Yogyakarta Terhadap Kegiatan 

Seni Rupa Modern 

Penduduk mempunyai komposisi menguntungkan 

dalam perkembangan seni rupa, karena 63 % terdiri 

dari kalangan pendidikan, yang mempunyai sifat 

terbuka terhadap hal-hal yang baru, termasuk 

perkembangan seni rupa modern , 

Animo masyarakat terhadap seni rupa cukup tinggi, 

hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

TABEL 4,3 
JumlahPengunjung Kegiatan 

Yogyakarta 
Tahun 1989-1990 

Kesenian 

Jenis Kegiatan	 Jumlah pengunjung rata-rata 
tiap kegiatan 

1. se'ni tari 336 
2.seni rllpa 964 
3. seni suara 2075 
4.teater 635 

Sumber	 : Data Kegiatan Kesenian, Kantor Statistik, 
Pemda DIY 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa animo kegiatan 

seni rupa cukup mendapat perhatian dari masyarakat 

4.5. Tinjauan museum Seni Rupa 

4.5.1. Pengertian dan Batasan 

Museum seni rupa modern di Yogyakarta adalah wadah 

untuk menyimpan, melestarikan dan mempelajari karya seni 
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rupa modern dan mengkomunikasikan secara visual sebagai 

media informasi, apresiasi, rekreasi, yang berlokasi di 

Yogyakarta. 

4.5.2. Tujuan 

Secara umum 

a.Henggali dan mengembangkan seni budaya bangsa dalam 

bidang kesenian khususnya seni rupa dalam kaitannya 

dengan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan rekreasi. 

b.Bahwa hasil karya seni rupa Indonesia merupakan budaya 

bangsa yang agung dan indah yang patut dilindungi dari 

kemusnahan dan kerusakan 

c.Memberi kesempatan bagi seniman untuk berkomunikasi 

dengan masyarakat dan antar.seniman sendiri di dalam 

menunjukkan eksistensinya sekaligus berpartisipasi 

dalam merangsang meningkatkan mutu seni rupa modern. 

d.Memberi sarana rekreasi yang sehat dan bermanfaat bagi 

masyarakat luas. 

Secara khusus .

a.Memamerkan hasil karya seni rupa Indonesia untuk dipe

lajari, diteliti, dihayati dan dikomunikasikan bugi 

kepentingan masyarakat 

b.Memberikan wadah untuk menyimpan, merawat, mengawetkan 

dan melindungi obyek koleksi yang bernilai tinggi dari 

kemusnahan dan kerusakan baik yang disebabkan oleh 

alam, bilogis, kimia ,ataupun akibat tingkah laku 

manusia. 
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4.5.3. Fungsi dan Tugas 

Pada hakekatnya museum seni rupa memberikan pelayanan 

kepada masyarakat luas dalam bidang seni rupa dimana 

terdapat arti tempat sebagai berikut : 

a.Tempat ilmu pengetahuan 

Sebagai sarana untuk mendapatkan informasi dan 

mengadakan penelitian / research dari karya·seni rupa. 

b.Tempat pendidikan kebenaran 

Kebenaran akan kenyataaan benda-bend a seni rupa 

seb~gai saksi kehidupan budaya bangsa, khususnya seja

rah perkembangan seni rupa di Indonesia. 

c.Sumber informasi 

Keseragaman hasil karya seni rupa yang bersifat 

rekreatif melalui fasilitas - fasilitasnya, sarana ini 

merupakan sarana yang paling menarik sekali. 

Sedangkan tugas museum seni rupa adalah : 

a.Mengumpulkan dan memelihara benda koleksi seni rupa 

yang mempunyai arti dan guna sebagai sejarah perkemban

gan seni rupa di Indonesia 

b.Meneliti dan mempelajari benda koleksi seni rupa mela

lui penelitian ilmiah baik yang dipamerkan ataupun yang 

disimpan. 

c.Memamerkan koleksi seni rupa untuk dikenal, dipahami 

dan dinikmati untuk kepentingan peningkatan kegiatan 

seni dan masyarakat 
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4.5_4. Status dan Kedudukan 

Museum seni rupa modern di Yogyakarta, menurut status

nya merupakan HuseuB Negeri, dengan lingkup pelayanan 

tingkat propinsi, dan berdasarkan kelompok koleksinya 

termasuk HuseuB Khusus dalam bidang seni rupa modern. 

Kedudukan Museum ini di Yogyakarta secara langsung 

ditangani oleh Unit Pembina Teknis Permuseuman, yang 

ditugaskan oleh Direktorat Museum dengan wewenang 

tertinggi berada pada Departement Pendidikan dan Kebu

dayaan. 

4.5.5.	 Urgensi Museum Seni Rupa di Yogyakarta 

Urgensi museum seni rupa modern ini dapat dilihat dari 

berbagai pihak yang menyatakan mendambakan suatu wadah 

yang berfungsi sebagai sarana komuikasi seni rupa yang 

dapat menyalurkan kreatifitas dan peningkatan apresiasi 

seni. 

Urgensinya adalah sebagai berikut 

a.Pengaruh dari masyarakat luas 

- Kebutuhan akan adanya suatu wadah kpmunikasi visual 

antar seniman dan masyarakat melalui ekspresinya yang 

diungkapkan dalam karya seni rupanya 

- Dapat meningkatkan apresisasi masyarakat terhadap 

seni rupa, dan yang paling efektif melalui pengadaan 

museum seni rupa ini. 

- Bagi msyarakat menghendaki suatuwadah rwekreasi yang 
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b.Pengaruh dari seniman
 

- Keinginan adanya media penyaluran kreatifitas, dimana 

kreatifitas seniman dalam berkarya bisa diukur dan 

masyarakat dapat menghayati secara obyektif, jadi 

bukan hanya kritisi yang menilai. 

- Belum meratanya tingkat apresiasi masyarakat terhadap 

seni rupa, dimana masyarakat berpengaruh pada kehidu

pan seni 

c.Pengaruh penyelenggaraan / pemerintahan 

- Dengan kesadaran yang tinggi akan hasil budaya bangsa 

maka ingin mengabadikan benda yang mempunyai nilai 

tinggi, khususnya karya seni rupa. 

- Memanfaatkan enda kolekisi tersebut bagi masyarakat 
. 

dan menunjang usah pemerintah dalam melestarikan hasil 

karya budaya bangsa Indoesia 

d.Pen~aruh potensi kota Yo~yakarta 

- Adanya potensi kota Yogyakarta sebagai kota pendidi~ 

kan, budaya dan wisata dimana terdapat pendidikan 

seni rupa baik formal ataupun non form~l. 

Sebagai kelengkapan fasilitas, dimana mueum seni rupa 

belum ada. 

4.5.6. Program Kegiatan 

Kegiatan dalam penyelenggaraan Museum Seni Rupa di 

Yogyakarta jelas ditujukan untuk menunjang proses kehidu
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4.5.7.
 

pan seni rupa yang berkesinambungan menuju fungsi museum 

seni rupa . Selanjutnya kegiatan utamanya adalah : 

a.Berkaitan dengan konservasi 

Herupakan rangkaian kegiatan pengumpulan, penelitian 

,mendokumentasikan dan perawa~an, penyimpanan benda 

koleksi. 

b.Berkaitan dengan pendidikan 

Kata pendidikan disini diartikan alam pengertian yang 

luas, ialah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk 

mengenal karya seni rupa yang lebih baik dari pada 

sebelumnya, tentang diri sendiri dan tentang pencipta

nya. 

c.Berkaitan dengan rekreasi 

Motif rekreasi dari pengunjung perlu mendapatkan perha

tian yang sewajarnya dari museum, sebab motif rekreasi 

merupakan strategi dari museum ini guna mengumpulkan 

dan menarik minat pAngunjuna. 

Fasilitas ini disediakan sejauh tidak mengganggu proses 

komunikasi visual atau kegiatan lainnya. 

Kateri Koleksi 

A.Pengertian Koleksi 

Yang dimaksud dengan koleksi museum adalah setiap 

'Ii 

I: 
:1 

ii
II 

benda yang memenuhi persyaratan sebagai obyek koleksi 
11 
II 
I, 

museum. 

I 
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Persyaratan tersebut antara lain .1 

a.Harus mempuyai nilai budaya dalam pengertian ini 

sudah termasuk di falamnya ilai ilmiah, baik menu

rut ilmu sosial budaya, tergantung dari tujuan 

pengoleksian. 

Selain itu harus mempunyai nilai kendahan, terlsti

mewa untuk museum seni rupa ~tau museum sejarah. 

b.H~rus dapat diindentifikasi, artinya harus dapat 

diterangkan baik mengenai tipenya, perwujudan , dan 

gayanya, fungsinya dan sebaginya. 

c.Harus mempunyai nilai sejarah sehingga dapat dipa

kai sebagi peringatan ( monumen ) 

Harus dapat dianggap suatu dokumen, dalam kenyataan 

bukti kejadian bagi suatu penyelidikan ilmiah 

B.lingkup materi koleksi 

Dalam museum seni rupa modern di Yogyakarta, lingkup 

ma.teri . yang mewadahi secara khusus d iba tas i pada sen i 

rupa murni I fine art yaitu seni lukis dan patung, akan 

tetapi tidak menutupi kemungkinan untuk mewadahi seni 

rupa terapan I applied art dalam fasilitas pameran 

temporer. 

C.karakteristik materi Koleksi 

Menurut fungsinya seni rupa dapat Dikelompokkan sebagai 

berikut 

32.Sutaarga ,A;ir, Capita Selecta Museografi, Ditjen Kebudayaan Depdikbud. 
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a.seni rupa Murni ( fine art ) 

untuk tujuan seni tanpa dibebani tujuan lain yaitu 

seni lukis dan patung. 

b.seni rupa terapan ( applied art) 

digunakan untuk tujuan tertentu, yaitu seni keramik di

sain product, disain interior dan lain-lain. 

Menurut sifatnya secara garis besar sifat dan perilaku 

materi dapat dibedakan menjadi 

a.materi 2 dimensi 

- mempunyai unsur panjang dan lebar 

- dapatbmebreikan kesan meruang dalam 2 dimensi 

b.Materi 3 dimensi 

- memberikan kesan meruang yang betuk-betul ada,dengan 

tonjolan dan lekukan. 

- bentuk secara garis besar terbagi atas figure dan 

realisme 

- m~mpunyai unsur panjang, lebar dan tinggi 

D.nenurut besarannya 

Berdasarkan besarannya materi seni rupa modern tidak 

dapat dipastikan, karena sangat beragam, terganmtung dari 

senimannya. 

Tetapi dari data materi pameran taman ismail marzuki, 

Jakarta32 ,juga dari katalog pameran seabad seni' rupa 

indonesia33 , dapat diklasifikasikan sebagai berikut 

32.Talan Ismail Marzuki, Data Materi Paleran, Jakarta
 

33,Katalog Pameran seabad Seni Rupa Indonesia, 1876-1976, Balai Seni Rupa Jakarta Hewakill Senilan Modern Art.
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a.Obyek dua dimensi 

Seni lukis ........ terbesar 4 m x 3 m 

terkeeil 30 em x 23 em 

rata-rata 1.5 m x 1.5 m 

Seni grafis ....... terbesar 1 m x 2 m 

terkeeil 40 m x 50 em 

rata-rata 1.5 m x 60 m 

b.Obyek tiga dimensi 

seni patung terbesar 1.5 m x 1.5 m x 3.30 m 

terkeeil 10 em x 10 em x 10 em 

rata-rata 80 em x 80 em x 1.75em 

4.5.7.1. Bentuk Peragaan 

Bentuk peragaan di dalam maupun diluar ling

kungan disesuaikan dengan sifat materi,bahan materi dan 

prosespembuatannya 

Bentuk peragaan di dalam Museum Seni Rupa Modern 

di Yogyakarta ,dibagi 2 kelompok yaitu 

a.	 Pameran proses : 

Pameran proses sebagi penunjang pameran utama dari 

hasil karya seniman. selain memamerkankarya,juga 

menyajikan informasi tentang proses 

terjadinyakaryaseni tersebut,dan disajikan secara 
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visual. 

b. Pameran Hasil karya 

Pameran hasil karya merupakan pameran utama dalam 

museum ini. 

Menurut cara meragakannya ada beberapa macam yaitu: 

A.Menurut bidang pengamatan 

a.Diletakkan pada lantai atau alas' ( untuk materi 

dengan bid~ng pengamatan setengah bola dari atas. 

b.Digantung pada plafon (untuk materi dengan bidang 

pengamatan berbentuk setengah bola dari bawah. 

c.Digantung (untuk materi dengan bidang pengamatan 

berbentuk bola) 

d.Ditempelkan pada bidang tegak (untuk materi dengan 

bidang pengamatan dari depan 

B.menurut dimensinya 

Karya seni rupa memiliki beragam ukuran,sehingga 

dalam penyajian nantinya harus mempertimbangkan 

komposisi ukuran ,sehingga tidak mengganggu 

kenikmatan pengamatan. 

C.Menurut teknik penyajiannya 

a.Penyajian terbuka 

Disajikan pada ruang terbuka, tidak dibatasi oleh 

dinding masif. 

b.Penyajian tertutup 

Disajikan dalam ruangan tertutup yang dibatasi oleh 
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bidang-bidang. 

c.Penyajian semi terbuka
 

Disajikan dalam ruang setengah terbuka
 

d.Penyajian secara audio visual 

karya materi koleksi di~ajiakn melalui slide atau 

film dokumenter dan lain-lain yang prinsipnya 

disjikan"dalambentuk audio visual. 

Dari teknik penyajian perlu dipertimbang faktor-faktor 

kenyamanan yaitu : 

a.Segi pengamat 

Pengamat harus benar-banar mendapatkan kenyamanan 

pandangan maupun keleluasaan dalam gerak,serta 

kenyamanan ruang saat menikmati karya. 

b.Segi materi 

Materi harus Lerjamin keamanannya dari bahaya 

pengrusakan atau pencu .. ian 

Materi harus dapoat terlihat jelas tanopa terhalang 

oleh faktor lain,kecuali apabila memang diinginkan 

untuk keadaan tertentu. 

D.Menurut Sistimatika Penyajiannya 

Mengginggat bahwa fungsi museun seni rupa modern 

ini selain sebagia wadah pelestarian dan penyajian 

karya , juga berperan ebagai sarana pengembangan 

apresiasi masyarakat, maka penyajian materi 

koleksi harus mempertimabangkan sistematika 
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penyajiaannya yaitu: 

a.menurut kronologis benda koleksi 

b.menurut corak aliran lukisan 

c.menurut fungsi benda koleksi 

d.menurut jenis benda koleksi 

e.menurut bahan benda koleksi 

f.menurut asal/geografis benda koleksi 

a.menurut metoda penyajiaannya ada beberapa 

metoda yaitu: 

- metoda pendekatan estetis 

yaitu cara penyajian benda koleksidegan 

mengutamakan segikeindahan benda yang 

dipamerkan . 

- metoda pendekatan romantik 

yaitu cara penyajian benda koleksi sedemikain 

rupa sehingga dapat mengungkapkan suasana 

tertentu yang berhubungan dengan benda 

diparuerkan 

- metoda pendekatan 

yang 

yaitu cara penyajian benda koleksi untuk 

mengungkapkan informasi ilmu pengetahuan 

yang berkaiatan dengan benda yang dipamerkan. 

4.5.7.2. SistiD Konservasi Hateri Koleksi 

Sistim konservasi dibagi menjadi 2 macam yaitu: 

a.SistiD konservasi terhadap Dateri 

Dilakukan sebagai usaha untuk mencegah dan menanggu-. 
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langi kerusakan materi koleksi yang disebabkan oleh
 

faktor kerusakkan akibat kualitas bahan materi kolek

si.Sistim konservasi ini terutama dilakukan di labo

ratorium konservasi.
 

b.Sistin konservasi terhadap lingkungan 

Sistim konservasi ini dilakukan terhadap ruang dimana 

materi koleksi tersimpan.baik didalam gudang konser

vasi maupun di ruang pamer 

Dalam hal ini dilakukan dengan pengkondisian 
, 
,. 

ruangan agar berada dalam batas-batas yang diinginkan
 

sesuai yang tercantum pada tabel dibawah ini :
 

TABEL 4.4 

Persyaratan Kondisi Ruang Museuuum Seni Rupa Modern 

FAKTOR LINGKUNGAN	 PERSYARATAN
 

suhu 20°-24° 
kelembaban 45% - 60% 
intensitas illuminasi 50 lux -150 lux 
radiasi ultra violet tidak boleh ada 

sumber:pedoman konservasi koleksimuseum direktorat 
permuseuman 

4.5.7.3.	 Pengadaan Dan Pengelolaan Kateri Koleksi 

A.Pengadaan nateri koleksi 

Pengadaan /pengumpulan materikoleksimuseum dilak

ukan denganberbagaicara.antara lain: 

pemberian /hadiah. operasi lapangan( field 

work/ekspedisi/riset), pembelian. tukar menukar 
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koleksi antar museum 

B.pengelolaan materi koleksi 

Belum tentu semua koleksi yang didapat dari pengumpu

lan, dapat dipamerkan sebagai obyek koleksi museum. 

Untuk menaikkan nilai obyek, setiap calon koleksi 

museum terlebih dahulu mengalamai proses sebagai 

berikut 

a.Registrasi: 

pencatatan obyek museum yang masuk ,sebelum mengal 

ami proses berikutnya. 

b.Penilaian : 

apakah memenuhi syarat sebagai koleksi museum 

c.Pemeriksaan kesehatan 

dilakukan oleh laboratorium, dimana koleksi perlu

disembuhkan melalui proses konservasi sehingga siap 

untuk disimpan untuk jangka waktu lama. 

d.lnventarisasi dan katalogisasi 

dilakukan oleh konservator, yakni proses dokumenta

si benda koleksi dengan cara-cara tertentu seperti 

penyelidikan, perbandingan , penyelidikan tipologi, 

penyelidikan sytentis, penyelidikan historis dan 

penyelidikan antropologis dan lain -lain. 

Banyaknya bagian yang dipamerkan tiap-tiap museum 

berbeda -beda , tergantung pada : 

a.Sifat dan jenis obyek koleksi 

b.Jumlah keseluruhan koleksi yang dimiliki 

c.Sistim dan sasaran pameran 
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d.Kerjasama dengan museum dan badan lain 

Sebagai perbandingan dapat dilihat pad~ 

Tabel 4.5
 

Jumlah bagian Koleksi Yang Dipamerkan
 

Museum	 Prosentase 

1.Guggenheim Museum 10% 
2.Yalle Art Gallery 60% 
3.Palazzo Abbatellis 50% 
4.Shimane Pretectual Museum 25% 

sumber Brawne ,Michael, Neve Museum, Arthur 
Niggli Teute~ (AR), Schweiz,. 1985. 

4.5.8.	 Tinjauan Kegiatan Museum Seni Rupa Modern 

A.Llngkup Kegiatan 

a.Kegiatan Komunikasi 

Komunikasi hampir merupakan seluruh aktifitas 

yang ditanggung dari sebuah museum.Menurut Berelsen 

dan Stenor ( 1964 ) yang memberikan definisi komlinik

asi yang difokuskan pada unsur penyampaian, yaitu 

sebagai berikut 

penyallpaian inforJllasi, ide, eJllosi, ketrBJlpilan .. 

dan seterusnya, lIelalui pengunaan sillbol kata .. 

gB.llbar, angka , grafik dan lain-lain 

Dari pengertian tentang komunikasi diatas dapat 

dijadikan salah satu pinjakan bahwa suatu museum 

secara	 prinsip adalah membuat suatu komunikasi menja
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di lebih baik dan lebih banyak, karena kegiatan utama' 

dari museum tak lain adalah .. komunikasi .. 

B.Kegiatan belajar Di dalam Museum 

a.Kegiatan non formal 

Kata belajar disini mempunyai arti luas yaitu 

memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengenal 

karya seni rupa.Kegiatannya antara lain 

a.Kegiatan pameran tetap dan temporer 

b.Kegiatan bimbingan 

Dilakukan pembina dalam memberi pengarahan dan 

penjelasan kepada pengunjung tentang koleksi pa-

mer. 

c.Kegiatan kepustakaan 

Pencarian informasi tentang seluk beluk seni ru 

pa. 

d.Kegiatan penun~ang 

Kegiatan ini diutamnknn acbugai penunjana 

apresiasi pengulljung misalnya praktek seni. 

b.Kegiatan Formal 

Adalah kegiatan yang dilakukan oleh museum dengan 

peserta terbatas,dan terprogram dengan jadwal dan 

kurikulum, antara lain : 

Kursus pengelolaanmseum dan tata pamer,Kursus 

pengawetan materi koleksi, Kegiatan ceramah, 

diskusi, Kegiatan seminar 
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4.5.9. Arah Gerak Kegiatan Pemakai Museum 

a.Sirkulasi Pengunjung 

Sirkulasi pengunjung dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

datang, berhubungan dengan staff, dian tar ke edukasi, 

dian tar ke tempat pameran, ke perpustakaan, istiraha t, 

dan bila berminat beli souvenir, pulang. 

Sirkulasinya adalah. sebagai berikut : 

bagian 

r--- 

I,

perpustakaan 
diskusi 

ceramah 
audio visual 

datang 

1, 
parkir umum 

~ 
informasi/ penerirna 

1/

membeli tiket 

penitipan barang 

L
 
pameran 

tetap 

,,, 
I souvenir 1 

I~
 
pulang 

tamu 

1..

pameran 
ternporer 

Gambar 4.1 

Diagram Sirkulasi Pengunjung 
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b.Sirkulasi Pengelola 

Sirkulasi pengelola antara lain : 

- datang menuju ke lokasi parkir karyawan 

- menuju ke tempat masing - masing 

- istirahat, pada waktu tertentu / makan,minum. 

- kembali bekerja, pulang 

Sirkulasinya adalah sebagai berikut 

j [ljt31~gJ 

=c
 
F'd(~ 

=-r---

j
r --
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ti 
r-I-1 ,L ~&nJl: 

~ag:aOl I ~3gi30l hJian P~gi~n ~agia.1 8dClian BaQi"n 
ad:.. I ejul2.: i Illlr 3tor. f.an:erIaSIr~r~IJS. ~ prep3r dsi r'e I. UIiJJIl 1 

1 pre,2r;'aSlJ 1 [ 
-1--- \.11 ~_-J ---1~-+___-...r

i'" ••• - . 1 

!"t~'h,tl' j 
I:Jlang] 

Gambar 4.2 

Diagram Kegiatam Pengelola 
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c.Sirkulasi materi benda koleksi museum 

Sirkulasi benda pameran tetap : 

materi datang, ke bagian pengadaan koleksi, dibawa ke 

bagian seleksi, pencatatan/pengkajian/ dokumantasi, 

bagian perawatan/ pengawetan, bagi yang rusak di bawa 

ke bagian perbaikan, bagian reproduksi, gudang pe

nyimpanan, dipamerkan. 

Sirkulasinya adalah sebagai berikut 

lbagian pengadaa9 

I" 

bagian seleksi/kuratoriall 

~ 

bagian pencatatan, 
pengkajian dokumentasi 

~ 1/
~ gudanglaborato:r;iumperbaikan konservasikonservasilukisan/konservasi 

l 
...keci 1 

pameranpameran tetap t.. ,\.bagian reproduksi temporer
lukisan 

i' 

Gambar 4.3
 

Diagram Sirkulasi Lukisan
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b.Materi Koleksi pameran temporer
 

datang ) dibawa ke bagian seleksi, pencatatan) gudang
 

penyimpanan semen tara / mengunggu waktu pameran ..
 

pameran temporer.
 

Sirkulasinya adalah sebagai berikut 

mengundang 
seniman 

Imateripameran 1 

V 

diseleksi 
I 

/ 

~ l 
diaturdisimpan 
untuk pameransemen tara 

1 t
i 

1
 
kembali ke 

pemilik 

Gambar 4.4
 

Diagram Sirkulasi Untuk Pameran Temporer
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Sedangkan sirkulasi dalam museum secara keseluruhan 

adalah : 

~ a r!, i rUin u mI 
I v 

[Pl-:~a, " taman 

• ') t. etap_ + t e m r . au d i 0 v i s.U 
parer al 

~-;~-ra-- lab. konser
 
S1 I vasi
~_.__L___
 

I R. Konservator 

-.. 1=1-'
C R. Kuratorial ] 
A i 

k--·-- I r 
r.service.__~illal:l inte3 

1=:I~\ 
Parkir in~ 

-I n ~ I 
Keterangan; IJ" .. Sirkulasi pengelala ---.:0.. f': 0,.; 

'~.\. P
Sir~ulasi Lukisan ........
 

r-~" 
b-
~ 

Sirkulasi pengunjung - • - .'>. f-~ 
~~ 

Gambar 4.5 r'l? 
Sirkulasi Global Kegiatan Dalam Museum Seni Rupa 

. 

-----~}R:l\dministra _ 
S 1 
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L~ .Dire k ~~~ 
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II 

Hall Utama R. Per temuan 
r.informasi 
r.penjualan 

tiket _=~--1 Perpustakaan
r.souvenir 

I 
1 ~--c
 

____'.:L _ I
 r.bimbingan &
I1 _r.pameran edukasi 
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4.6. Study Kasus Museum 

4.6.1.	 Museum Affandi 

Ciri dari tampak atas museum Affandi adalah bentuk daun 

yang bertrap-trap 

A.Sirkulasi 

Pola sirkulasi dalam museum merupakan sirkulasi mener

us dan tiap - tiap ruang pamer dapat dicapai dari luar 

B.Enviroment 

a.Pencahayaan 

Pencahayaan bersumber dari cahaya alam yang dimasukan 

lewat perlubangan di atas atap pada ruang pamer I, 

sedangkan pada ruang pamer II melalui jendela. 

Pencahayaan tambahan dari pencahayaan lampu 

b.Penghawaan 

Penghawaan mengunakan penghawaan alam yaitu melalui 

lubang-Iubang ventilasi. 

C.Sistim Pameran 

Bangunan dirancang ntuk memajang koleksi 

tetap.Kolek::;i dipanjang menelllpel dinding. 

Koleksi lukisan cat air dipanjang dalam bingkai 

kaca.Jarak antara koleksi sekitar 40 cm. 

Koleksi masterpiece dipisahkan dari koleksi lain.Penga

man dengan diberi batas dari tali. 

D.Sistim	 Struktur 

Dinding menggunakan bata yang diplester dan dicat putih 

E.Bentuk Dasar 
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Bila dilihat dari bentuk horisontal / denah berupa 

pengembangan bentuk-bentuk elip yaitu 

sungai 

Gaj ahWong· 

Gambar 4.6
 

Denah Museum Affandi
 

......---- I, ==--T-i
karya masttfEe 

1 0 o 
jendela 

o 
Gambar 4.7 

Penampang Ruang Pamer II 
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4.6.2.	 Gallery Amri Yahya 

Bangunan terletak di rumah pribadi beliau,rumah yang 

dipakai berbentuk jagla, dan diperluas pada emperannya. 

A.Sirkulasi 

Sirkulasi dalam ruang pamernya kurang jelas arahnya 

karena memiliki 2 pintu masuk dan beberapa pintu 

tambahan yang bersifat pribadi. 

B.Penghawaan 

Dilakukan dengan penghawaan alami, yang melalui kisi 

kisi ventilasi rumah khas jagla. 

C.Sistim Struktur 
" 

Sistim strukturnya menganut bangunan jagla yaitu tiang 

kayu sebagai penyangga. 

Dinding adalahbata berplester halus dicat putih, 

berlantai terasa abu-abu, sedang langit-langitnya dari 

anyaman bambu 

terpiece
karya mas l~ban 

I ., /~""-::.:: 1t-.

~~----i .~

CtcHct 0 ..~ 

Gambar 4.8 

Patangan GAllery 
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D.Bentuk Dasar Ruang 

Dari Bentuk denah / horisontal ruang gallery ini adalah 

pengembangan dari bentuk segi empat . 
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Gambar 4.9 

Denah Gallery 
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4.6_3_ Museum Guggeheim 

Bentuk yang spesifik dari museum ini adalah bentuk ber

spiral bertingkat dengan kubah pada atapnya 

A.Sirkulasi 

Pola sirkulasi yang dipakai adalah pola sirkulasi 

menerus, yang terbentuk oleh ruang pamer itu sendiri 

yang berupa gallery melingkar yang menyerupai spiral 

bertingkat. 

Sarana penghubungn~a adalah tangga elevator, ramp 

yang berfungsi juga sebagai ruang pamer. 

Proses sirkulasi dalam mengamati pameran 

diawali dari ruang gallery teratas kemudian pengunjung 

turun berjalan melingkar menuruni sepanjang gallery. 

cahaya a~ami 

---T 
c 

Gambar 4.10
 

Potongan A-A
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Gambar-11
 

Denah lantai bawah
 

I 

.~~ 
12. r. pengelola10. r. buku 

II. gallery 13. servise 
14. penitipan barang 

Gambar 4.12 

Denah lantai atas 
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B.Sistim Palleran 

Museum ini dirancang untuk pameran koleksi tetap 'yaitu 

seni rupa modern. 

Koleksi lukisan digantung dengan tali transparant mera 

pat pada dinding gallery yang melingkar. 

C.Envirollent 

Pencahayaan 

Pencahayaan obyek koleksi pada siang hari selain 

menggunakan cahaya buatan juga memanfaatkan cahaya 

alami, yang didatangkan dari lubang cahaya atap kubah. 

kemudian didatangkan ke langit-langit diatas' bidang· 

penyajian sepanjang runag gallery. 

Pengolahan cahaya alam dilakukan dengan 

menyaring/ menyebarkan cahaya matahari dengan kaca 

baur. 

D.Penghawaan 

Penghawaan ruangan dilakukan dengan bantuan alat peng

kondisian udara ruang. 

E.Bentuk Dasar Ruang 

Dilihat secara lateral, bentuk dasar ruang ini terlihat 

jelas sebagai lingkaran / spiral 

4.6.4. Museull Seni Universitas Berkeley 

Ciri yang menonjol dari disain museum ini adalah 

penyusunan 12 buah gallery yang bertingkat tingkat 

membentuk sebuah kipas, sedangkan pusat kipas merupakan 

tempat masuk utama menuju gallery 
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A.Sirkulasi 

Pola sirkulasi yang dipakai adalah kombinasi dari 

sirkulasi radial dan sirkulasi melingkar. 

Pola radial terlihat pada hubungan antararuang masuk 

dengan ruang gallery 

Pola melingkar terlihat pada hubungan berurutan dari 

antar gallerY.sarana sirkulasi antar galley beruparamp 

dan sirkulasi yang lain berupa tangga dan elevator. 

B.Sistin pameran 

Museum ini dirancang untuk memamerkan benda koleksi 2 

dan 3 dimensi. 

Untuk 2 dimensi penyajian dengan digantung pada dinding 

gallery,sedangkan untuk 3 dimensi diletakkan di tengah 

ruang atau tanpa alas. 

C.Enviroment 

Pencahayaan 

Pencahayaan memanfaatkan sinar matahari yang masuk 

melalui pembukaan yang maksimal pada ujung - ujng 

gallery yang bertingkat-tingkat. 

Penghawaan 

Penghawaan ruangan menggunakan alat pengkondisian udara 

dalam ruang. 

D.Sistin Struktur 

Memakai struktur beton bertulang, baik pada bidang 

vertikal dan horisontal.kemudian permukaan bidang beton 

dibiarkan bertekstur kasar. 
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E.Bentuk Dasar Ruang 

Bentuk dasar ruang dikemangkan dari bentuk segi empat 

tidak beraturan. 

4.6.5.	 Kesimpulan 

A.Museum Affandi 

a.Sistim Pengantian Koleksi 

Kekurangan : 

- Dua ruang gallery yang dipisahkan oleh ruang luar, 

akan mengakibatkan koleksi terkena pengaruh cuaca 

luar. 

Kelebihan 

- Karena ada 2 gallery yang terpisah maka pergantian 

koleksi ada kemungkinan tidak mengganggu pengunjung 

ketika menikmati koleksi museum. 

b.Sistim Sirkulasi Pengunjung 

Kekurangan 

- Adanya 2 pintu masuk pada gallery akan mengakibat

kan ketidak jelasan urutan pengamatan koleksi. 

c.Pengurangan	 Kelelahan Pengunjung 

Kekurangan : 

- Pengolahan sistim jenrlela atas yang tidak diolah 

tepat mengakibatkan sinar yang silau 

Keuntungan : 

- Pemanfaatan cahaya alami akan membuat dinding 

permanen secara penuh sebagai bidang penyajian 

karya seni 
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d.Perlindungan Obyek Dari Gangguan Fisik 

Kekurangan : 

Untuk melindungi obyek dari sentuhan pengunjung 

menggnakan pembatas tali hal ini akan mengganggu 

penampilan obyek, sedang perletakan masterpiece 

pada posisi yng su~ar dijangkau akan menuntut area 

pengamatan sendiri. 

B.Gallery Amri Yahya 

a.Sistim Pengantian Koleksi 

Kekurangan : 

- Karena arus sirkulasi krang jelas maka penggantian 

koleksi akan mempengaruhi kegiatan pameran. 

Kelebihan 

- Karena ada beberapa bagian ruang pamer maka pengan

tian koleksi dapat peruang 

b.Sistim Sirkulasi Pengunjung 

Kekurangan : 

Pada ruang pamer tidak ada kejelasan urutan penga
 

matan obyek, akibat kedudukan bidang penyajian yang
 

bebas.
 

c.Pengurangan Kelelahan Pengunjung 

Kekurangan : 

- Untuk ruang pamer yang luas, pemasukan cahaya alami 

dari atap akan sangat mengganggu karena radiasi
 

matahari tropisyang kuat.
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Keuntungan 

- Cahaya dari atap akan mengurangi klelahan 

psikologis akibat efek ruang tertutup. 

d.Perlindungan Obyek Dari Gangguan fisik 

Kekurangan : 

- Perlindungan koleksi dilakukan dengan meletakkan 

karya masterpiece tinggi diatas jangkauan akan 

tetapi tidak ada area pengamatan yang memadai 

dengan ketinggian·letak koleksi itu. 

C.	 Museun Guggehein 

a.Sistin Penggantian Koleksi 

Kekurangan : 

- Karena hanya menyediakan elevator maka bila macet 

akan mempersulit, dan penggunaan tangga akan menga 

kibatkan kesulitan pengangkutan koleksi dan kelela 

han pengunjung. 

- Apabila pengangkutan dengan melalui ramp maka 

kegiatan poameran tidak akan bisa berkangsung 

sebelum semua pengaturan gallery selesai. 

Keuntungan : 

- Karena mempunyai 6 buah lantai gallery maka kemung

kinan pengantian koleksi dapat dilakukan secara' 

bertahap. 

- Adanya hubungan antara gallery dengan entrance hall 

melalui elevator atau tangga, akan memungkinkan 
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pengunjung mendatangi kelompok pameran tanpa meng

ganggu penggantian koleksi. 

b.Sistim Sirkulasi Pengunjung 

Kekurangan : 

- Penggunaan elevator sebagai penghubung gallery akan 

membawa resiko pengnjung kelelahan bila macet dan 

terpaksa memakai tangga. 

Keuntungan : 

- Adanya sarana tangga dan elevator memungkinkan 

pengunjung memilih kelompok pameran yang disajikan 

tanpa harus melalui semua pameran. 

- Ruang pamer yang mirip koridor dab berbentuk mel

ingkar akan membuat pengurutan pengunjung yang 

teratur. 

c.Pengurangan Kelelahan Pengunjung 

Kekurangan :
 

Sistim pengambilan cahaya sinar matahari dari
 

langit-langit, tidak sesuai dengan dengan daerah
 

katulistiwa.
 

Akan tetapi adanya pilar-pilar super struktur akan
 

mengganggu penyajian.
 

Keuntungan : 

- Pemanfaatan cahaya alam akan memberikan efek pantul
 

yang merata pada ruangpamer yang mengelilinginya,
 

sekaligus mengurangi kelelahan spikologis pengun

jung.
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d.Perlindungan Obyek Dari Gangguan Fisik 

Keuntungan 

- Dengan adanya kemiringan lantai ke arah benda, akan 

sebagai pengaman koleksi dan tidak mengganggu 

penampilan 

D.Kuseum Berkeley 

a.Kemudahan pergantian koleksi 

Keuntungan : 

- Dengan adanya 12 gallery akan memungkinkan pergan

tian koleksi pergallery 

- Dengan adanya hubungan lobby entrance dengan 'gal

lery lewat ramp, memungkinkan pengunjung mendatangi 

ruang gallery tanpa terganggu pergantian koleksi 

b.Kemudahan pergerakan pengunjung 

Kerugian : 

- Penggunaan ramp akanmengakibatkan jarak ketinggian 

lantai serendah mungkin agar tidak terlalu menyita 

ruang 

Keuntungan 

- Dengan digunakan ramp akan mengurangi kelelahan 

pengunjung 

- Dengan adanya hubungan antara lobby dengan tiap 

gallery maka pengunjung dapat memilih tanpa mele

wati seluruh ruang pamer. 

- Dengan adamnya hubungan antar ruang pamer akan 

memungkinkan hubungan dari satu ruang pamer ke 
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c_Kengurangi Kelelahan Pengunjung
 

Kerugian : 

Pemasukan cahaya alami dari samping dan ujung 

gallery akan tidak memberi efek cahaya yang merata 

disamping mengurangi bidang obyek penyajian. 

- Bentuk - bentuk bidang yang sangat bervariasi akan 

sangat mengganggu konsentrasi pengamat. 

Keuntungan : 

• - Pemasukkan cahaya dari langit-langit dan jendela 

mengakibatkan pemasukan pemandangan dari sekitar 

sehingga ada penyatuan 

d.Perlindungan obyek dari gangguan fisik 

Tidak memberikan batas secara fisik karena, sebagian 

pengunjungnya adalah mahasiswa. 

4.6.5.	 Kesimpulan
 

Huka sistim ruang YRn~ sesuai danian museum seni lukis
 

adalah :
 

A.Adanya beberapa kelompok pameran agar .
 

-	 Pergantian koleksi tidak mengganggu pengamatan 

- Dapat membantu pengamat ,memusatkan konsentrasi 

karena adanya pergantian-pergantian yang tidak mono

ton 

-	 Dapat dimanfaatkan sebagai pembatas koleksi yang 

bervariatif. 
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B.Pola Sirkulasi Kelingkar dan Denyebar agar 

- Membantu kemundahan sistim pengawasan 

- Dapat memungkinkan sirkulasi pengamat yang menerus 

- Pergantian koleksi dapat dilakukan tanpa mengganggu 

seluruh ruang pamer 

- Pengunjung dapat memilih ruang pamer tanpa melewati 

semuanya. 

C.PeDanfaatan sistim pencahayaan alami siang hari 

- Mengurangi kelelahan pengunjungakibat efek ruang 

tertutup 

- penghematan energi listrik pada siang hari 

D.Elemen-elemen ruang vertikal yang sentral agar 

- Penampilan obyek lebih menonjol
 

- Lingkup pengamatan pengunjung tidak terganggu
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