
- --, 

BAB VI
 

KESIMPULAN
 

6.1. Aspek Yang Terkait Dengan Museum Seni Rupa di Yogyakarta 

Dari pembahasan-pembahasan didepan dapat diambil 

kesimpulan yang dibagi menjadi 2 bagian yaitu umum dan 

khusus. 

Secara umum diartikan sebagai penegasan dari fungsi Museum 

Seni Rupa di Yogyakarta,sedang secara khusus berupa faktor

faktorpenentu perencanaan Museum Seni Rupa tersebut. 

6.1.1.	 Unun 

Secara umum dapat diperinci berdasarkan : tujuan, 

fungsi, falafah, pelayanan 

v/	 Tujuan 

Museum Seni Rupa di Yogyakarta ini bertujuan melestarikan 

karya-karya seni rupa Indonesia yang telah berumur lebih 

dari 1 abad, dan ingin mengungkapkan kembali perjalanan 

sejarahnya untuk kepentingan pewarisan generasi mendatang 

Hal ini didukung dengan keberadaan kota yogyakarta 

dengan senimannya yang mempunyai andil dan peranan yang 

besar dalam mengisi seni rupa modern. 

l/	 Sasaran: 

Ada beberapa sasaran yaitu : 

a.·Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni rupa 

melalui pengadaan Museum Seni Rupa. 

b.Meningkatkan kreatifitas para seniman. 
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c.Meningkatkan mutu karya seni rupa Indonesia pada umum 

nya dan Yogyakarta pada khususnya. 

V Fungsi 

Fungsi Museum Seni Rupa adalah 

a. Fungs i u tama ---'-) 

Musem Seni Rupa di Yogyakarta adalah sebagai wadah 

fasilitas pelestarian karya seni rupa tuk tujuan studi 

, penelitian, pendidikan, dan kesenian yang diperuntuk

kaan bagi kepentingan masyarakat luas. 

b.Fungsi kedua v 

Museum Seni Rupa di Yogyakarta berfungsi sebagai saran 

rekreasi yang positif dan aktif, terutama bagi masyara

kat awam terhadap karya seni. 

c. Fungs i ket iga \/ 

Museum Seni Rupa di Yogyakarta berfungsi wadah komunik

asi antar seniman, masyarakat dan karya seni. 

Pelayanan 

Jangkauan pelayanan terutama bagi mayarakat Daerah 

Istimewa dan masyarakat diluar D.I.Y. dengan lingkup 

regional, nasional ataupun international. 

Dasar Falsafah : 

Dasar falsafah diperoleh dari esenssi museum dan seni 

rupa itu sendiri yaitu 

a.Wadah pelestaraian 

Helestarikan benda koleksi berniali tinggi dengan 

menghindarkan dari kerusakan dan kepunahan, jadi ada 

kegiatan preservasi 
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b.Wadah pendidikan ,penelitian, informasi 

Museum terkandung aspek kejujuran, dinamis, dan, ketu

lusan. 

c.Sarana rekreasi 

Terkandung aspek rekreatip, mudah, menarik,minat untuk 

dikunjungi. 

6.1.2.	 Khusus 

Secara khusus menyangkut kepada kesimplan permasala

han, sebagai dasar/patokan perencanaan dan perancangan 

~eningkatan apresiasi terhadap karya seni rupa 

Dengan menarik minat pengunjung 

Dengan penonjolan aspek rekreasi yang posit if 

yaitu penampilan eksibisi ruang luar terutama dengan 

penempatan karya 3 dimensi. 

Dengan penempatan lokasi museum yang mudah dica

pai. Peranan penampilan bangunan yang sesuai dellgall 

lingkungan dan menarik. 

B.Komunikasi visual 

a.Faktor koleksi 

Mengungkapkan estetika pameran dan letak benda kolek

si dalam ruang pamer 

b.Faktor pengunjung 

.Pengunjung dituntut ikut berusaha, dengan membinan 

emphati dan menambah referensi 

c.Faktor suasana 

Peranan cahaya dan warna sangat membantu pengunjung 

dalam mengenali, mema~ami benda koleksi pamer. 
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a.Peningkatan Program 

a.Dalam upaya mendekatkan mueseum seni rupa dengan 

masyarakat, perlu diadakan peningkatan peran komunik

asi yaitu 

- Dengan peningkatan program kegiatan yang berupa 

informasi dan pengertian kepada masyarakat luas 

tentang kegiatan dan manfaat museum, sehingga 

meningkatkan minat masyarakat mengunjungi museum. 

- Program peningkatan penikmatan dalam pengamatan 

koleksi pamer. 

- Program pelayanan perpustakaan, brosur, katalog, 

program kegiatan museum baik pameran tetap ataupu 

pameran temporer, pameran keliling. 

b.Kelengkapan Fasilitas 

- Program prakteks seni dengan pembinaan 

- Sarana komunikasi/sarasehan seniman, masyarakat, 

karya seni.
 

- Perpustakaan dengan ruang baca.
 

- Suovenir shop
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