
Perangkat lunak aplikasi adalah suatu sub-kelas perangkat lunak komputer yang 
memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan 
pengguna. Biasanya tergantung dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai 
kemampuan komputer, tapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk 
mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna. Contoh utama perangkat lunak 
aplikasi adalah pengolah kata (MS-Words), lembar kerja (MS-Excel), dan pemutar media (Win Media Player).

Perangkat Lunak Aplikasi

Perangkat Lunak Basis Data
Database bisa dikatakan sebagai suatu kumpulan dari data yang tersimpan dan diatur atau 

diorganisasikan sehingga data tersebut bisa diambil atau dicari dengan mudah dan e�sien. 
Sebagai contoh sederhana dari database adalah buku telepon yang mungkin sering Anda lihat.

Bagaimana halnya dengan sistem database yang menggunakan komputer? Hal tersebut sama 
dengan database yang sifatnya manual (seperti contoh buku telepon di atas), tetapi kalau dengan 
komputer maka informasi yang ada di dalam database akan sangat mudah untuk di-update dan 
sangat cepat untuk dicari. Software atau aplikasi yang bertugas untuk mengatur, menyimpan, 
memodi�kasi data disebut dengan software database engine dan biasa disebut sebagai DBMS 
(Database Management System). Ada banyak sekali aplikasi DBMS ini mulai yang berjalan di 
komputer personal (PC) sampai ke komputer skala mainframe. 
Perangkat lunak database banyak digunakan untuk: 

Sistem perpustakaan yang berbasis komputer, membutuhkan database yang besar untuk 
pencarian judul, penulis, status buku sampai data peminjam/ anggota perpustakaan.

Sistem ATM (Automatic Teller Machine), membutuhkan database yang besar untuk mengambil 
dan meng-update data saldo uang.

Sistem reservasi tiket pesawat,  membutuhkan database untuk menyimpan data reservasi tiket.
Sistem inventaris barang, membutuhkan database untuk menyimpan data inventaris termasuk 

updating data stok barang dan lain sebagainya.
Gambaran di atas hanyalah sebagian kecil dari aplikasi yang membutuhkan database karena 

pada kenyataannya semua kegiatan bisnis yang dikomputerisasikan pasti membutuhkan sistem 
database sebagai media penyimpanan. Database tersebut selain digunakan untuk menyimpan 
data transaksi juga akan digunakan untuk menampilkan laporan yang bisa digunakan pihak 
manajemen sebagai sumber untuk pengambilan keputusan. Bahkan sistem database yang lebih 
canggih sudah terdapat fasilitas analisis data sehingga bisa memprediksi keadaan yang akan 
terjadi berdasarkan data yang sudah ada sebelumnya. Perhatikan gambar gra�s pada hal. 7.

Mengenal Perangkat Lunak

Istilah Sistem Operasi atau Operating System (OS) sering ditujukan kepada semua perangkat 
lunak (software) yang masuk dalam satu paket dengan sistem komputer sebelum aplikasi 
perangkat lunak terinstal. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk 
melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi dasar sistem, termasuk 
menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti program pengolah kata dan peramban web.

Sistem Operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori 
komputer pada saat komputer dinyalakan atau booting. Sedangkan perangkat lunak lainnya 
dijalankan setelah Sistem Operasi berjalan, dan Sistem Operasi akan melakukan layanan inti untuk 
perangkat-perangkat lunak itu. Layanan inti tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, 
penjadwalan tugas (schedule task), dan antar-muka user GUI/CLI. Sehingga masing-masing 
perangkat lunak tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum tersebut, karena dapat dilayani 
dan dilakukan oleh Sistem Operasi. Bagian kode yang melakukan tugas-tugas inti dan umum 
tersebut dinamakan dengan "kernel" suatu Sistem Operasi. Contoh OS untuk PC: Windows 7, 
Windows 8, Windows Server 2012, Linux; Contoh OS Mac: iOS; Contoh OS HP: Android, BB dll.

Sistem Operasi (OS)

dan Database Museum
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Pengertian Basis Data
Pangkalan data sering disebut basis data (database), adalah kumpulan informasi yang 

disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu 
program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang 
digunakan untuk mengelola dan memanggil kueri (query) basis data disebut sebagai sistem 
manajemen basis data (database management system, DBMS). Istilah "basis data" berawal dari ilmu 
komputer, kemudian berkembang dan memasukkan hal-hal di luar bidang elektronika. Memang 
basis data sebenarnya sudah ada sebelum revolusi industri, yaitu dalam bentuk buku induk, kuitansi 
dan kumpulan data yang berhubungan dengan bisnis.

Konsep dasar dari basis data adalah kumpulan dari catatan-catatan, atau potongan dari 
pengetahuan. Sebuah basis data memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di 
dalamnya, penjelasan ini disebut skema. Skema menggambarkan objek yang diwakili suatu basis 
data, dan hubungan di antara objek tersebut. Ada banyak cara untuk mengorganisasi skema, atau 
memodelkan struktur basis data, yang dikenal sebagai model basis data atau model data. Model 
yang umum digunakan sekarang adalah model relasional (relational database), yang mewakili 
semua informasi dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan, dimana setiap tabel terdiri 
dari baris dan kolom (de�nisi yang sebenarnya menggunakan terminologi matematika). Dalam 
model ini, hubungan antar tabel diwakili dengan menggunakan nilai yang sama antar tabel. Model 
yang lain seperti model hierarkis dan model jaringan menggunakan cara yang lebih eksplisit untuk 
mewakili hubungan antar tabel. Perhatikan “Tabel Koleksi” dan “Tabel Konservasi” pada hal. 7.

Istilah basis data mengacu pada koleksi dari data-data yang saling berhubungan, dan perangkat 
lunaknya mengacu sebagai sistem manajemen basis data (database management system/ DBMS). Jika 
konteksnya sudah jelas, banyak administrator dan programer menggunakan istilah basis data untuk 
kedua arti tersebut.

Tahapan Perancangan Basis Data
Perancangan basis data merupakan upaya untuk membangun sebuah kumpulan data dalam 

suatu lingkungan bisnis. Untuk membangun sebuah basis data terdapat tahapan-tahapan yang perlu 
kita lalui yaitu:

1. Perencanaan basis data
2. Mende�nisikan sistem
3. Analisa dan mengumpulkan kebutuhan
4. Perancangan basis data
5. Perancangan aplikasi
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6. Membuat prototipe
7. Implementasi
8. Konversi data
9. Pengujian

10. Pemeliharaan operasional

Manfaat Basis Data di Museum
Pemahaman tentang jenis isian-isian data (teks, numerik, kalkulasi, tanggal, waktu, gra�s, audio, 

video, dll.) dalam satu tabel dan hubungannya dengan tabel-tabel lain akan menghasilkan sistem 
database yang baik. Untuk memudahkan pengisiannya maka dibuatlah Interface (Layout atau Tampilan) 
yang dinamai Menu Entri seperti pada halaman 7 dan 8. Entri, edit dan updating data melalui Menu 
Entri akan menghasilkan lembar data “Inventaris” dan “Kondisi” seperti pada halaman 9 dan 10.

Harapan lebih lanjut dari pemahaman database adalah untuk membantu perencanaan dan 
pelaksanaan untuk kajian teknis, identi�kasi dan pengenalan sifat bahan, untuk dokumentasi, 
konservasi, kurasi, registrasi dan kajian tingkat lanjut. 
Pekerjaan studi koleksi dan konservasi ini meliputi :

* Perancangan sistem yang memiliki �tur untuk memudahkan pencarian, validasi tata-letak (lokasi 
benda), validasi syarat minimum entri data, pencarian duplikasi data, pencarian record yang belum 
memuat foto, pencarian rekaman mutasi benda, dsb. Contoh pada halaman 7.

* Perancangan sistem/ model untuk simulasi tata letak gedung, ruang, lemari, koleksi berikut kalkulasi 
ukuran dimensi (objek) dan kalkukasi kebutuhan serta efek alat penunjang displai - storage - 
konservasi (konsumsi daya listrik, konversi energi semua jenis lampu, hubungan �uktuasi - tekanan 
barometrik, dsb.).

* Perancangan sistem untuk survai kondisi keterawatan (identi�kasi bahan dan kerusakan, membuat 
usulan tindakan konservasi, pembuatan dokumentasi/ perekaman riwayat perawatan, kalkulasi 
waktu dan biaya) dan kondisi klimatologi untuk evaluasi teknis konservasi dan uji kompetensi 
tenaga konservasi. Contoh pada halaman 7.

* Pembuatan paket pelatihan elektronis (e-Learning Pack) untuk konservasi & kurasi.



Bahasa Basis Data
Terdapat dua jenis bahasa komputer yang digunakan saat kita ingin membangun dan 
memanipulasi sebuah basis data, yaitu:

Perangkat Lunak Basis Data
Perangkat lunak basis data yang banyak digunakan dalam pemrograman dan nama-nama 
perangkat lunak basis data adalah  :

01. Microsoft SQL Server
02. Oracle
03. Sybase
04. Interbase
05. File Maker Pro
06. Firebird
07. MySQL
08. PostgreSQL
09. 4th Dimension 
10. Alpha Five

11. XBase
12. Microsoft Access    
13. dBase III
14. Paradox
15. FoxPro
16. Visual FoxPro
17. Arago
18. Force
19. Recital
20. dbFast

21. dbXL
22. Quicksilver
23. Clipper
24. FlagShip
25. Harbour
26. Visual dBase
27. Lotus Smart Suite 
28. db2
29. MongoDB

A. Data De�nition Language (DDL)

B. Data Manipulation Language (DML)

DDL merupakan perintah yang biasa digunakan administrator database untuk 
mende�nisikan skema dan sub-skema database. DDL mempunyai fungsi utama untuk 
mende�nisikan data dalam database secara logika, misalnya untuk mende�nisikan 
karakteristik dari record (meliputi nama, tipe dan lebar dari �eld); untuk menentukan 
kunci �eld, menyediakan cara untuk menentukan hubungan dengan data di �le lain; 
serta untuk mengubah dan menampilkan struktur dari record. DDL digunakan pula 
untuk mende�nisikan, mengubah, serta menghapus basis data dan objek-objek yang 
diperlukan dalam basis data, misalnya tabel. 
Perintah yang termasuk DDL:
CREATE » untuk membuat, termasuk diantaranya membuat database dan tabel baru.
ALTER » untuk mengubah struktur tabel yang telah dibuat.
DROP » untuk menghapus database dan tabel.

DML merupakan merupakan perintah yang memungkinkan pengguna melakukan 
akses dan manipulasi data sebagaimana yang telah diorganisasikan sebelumnya dalam 
model data yang tepat. DML digunakan untuk memanipulasi database yang telah 
dide�nisikan dengan DDL. 
Perintah yang termasuk DML:
INSERT » untuk menyisipkan atau memasukan dalam tabel;
UPDATE » untuk memperbaharui data lama menjadi data terkini;
DELETE » untuk menghapus datadari tabel;
SELECT » untuk mengambil data atau menampilkan data dari satu tabel atau beberapa tabel.

C. Data Control Language (DCL)
DCL merupakan perintah yang digunakan untuk mengontrol data. Perintah yang 

termasuk DCL:
GRAND » untuk memberikan hak atau izin akses oleh administrator server kepada user.

CMS (Content Management System) => pembatasan akses data, cetak, dll.
REVOKE » untuk menghilangkan atau mencabut hak akses yang telah diberikan kepada 

user oleh administrator.
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Mengenal CuraTool (Database Museum & Galeri)
CuraTool 2015 adalah Sistem Pengolahan Data Koleksi 

dan Konservasi yang mampu menangani data teks, 
numerik, gra�s, suara & video.  Sistem yang dirancang 
portabel ini (tidak perlu instal software lain) dapat 
menangani semua jenis data di atas dalam bentuk link 
sehingga tidak membebani �le database. File dBase dibuat 
secara relasional (relational database) sehingga bisa menampil- 
kan data dari tabel lain tanpa harus mengetik ulang. Dengan 
rancangan seperti sistem pakar akan  memudahkan kita dalam pencarian kata atau istilah (thesauri), 
dan hal-hal khusus (yang berhubungan dengan studi koleksi dan konservasi), keaslian, usia atau 
asal-usul benda.  Semua �le dBase independen ini (dengan kode CuraTool 2015) bekerja secara 
single user tetapi mudah operasionalnya. Sistem database yang berbasis web ini mampu 
menampung data sampai 8 terabyte (TB), serta memiliki kemampuan pengolahan data dalam 
jaringan (single/ multi users).   [1 TB = 1.000 GB, 1 GB = 1.000 MB].

File-�le inti dBase (ada 8 �le) dipisahkan dengan �le-�le dBase yang dibuat secara 
independen (42 �le). File inti ini yang nantinya dapat bekerja secara multi-user dan dapat diakses 
melalui internet (web enable). File inti dBase dapat dibuka & dikembangkan lebih lanjut dengan 
Software Inti (Core Software), yaitu File Maker Pro 12 Advanced dan File Maker Server 12 
Advanced. Instalasi Software ini juga diperlukan untuk merubah/ menambah Records, Layout, 
Menu, Update Data, merubah Records atau Layout, Password (mendukung prinsip Content 
Management System (CMS), untuk alasan keamanan dan pembatasan akses data/ Layoutnya).

Karena �le yang satu dengan yang lainnya terhubung, kita tidak boleh mengganti 
nama-nama �le atau folder dalam database ini.  Data foto, video & audio disimpan di �le Album 
dalam bentuk link juga tidak boleh dipindah dan harus sesuai dengan alamat link dalam �le 
database Album. Database ini harus dimulai dan diakhiri (ditutup) dari �le Menu Utama, supaya 
sistem ini dapat dioperasionalkan secara normal. Jika listrik mati mendadak atau komputer 
terpaksa harus di-restart, maka ikuti petunjuk darurat dari Developer atau Instruktur penggunaan 
database ini. Dengan CuraTool ini pula, operator database level pemula Museum Nasional mampu 
mengumpulkan sekitar 70.000 records data koleksi hanya dalam kurun waktu sekitar 3 tahun.

Alamat Perancang & Pengembang Sistem 
Taman Alamanda Blok BB2 No. 55-59, Bekasi 17510, Indonesia

Web: primastoria.net        Email: primastoria@yahoo.co.id
Phone : (021) 882 9241     Mobile: 0812 8360 495

Spesi�kasi CuraTool 2015

1. Copy folder "CuraTool 2015" dan paste ke tempat yang anda kehendaki.
Tapi dianjurkan folder tersebut disimpan dalam folder “dBase” dan tempatkan di Drive D:.

2. Buat short-cut  CuraTool2015.exe  dalam folder "CuraTool 2015" tersebut,  kemudian 
tempatkan short-cut itu di desktop komputer anda.

3. Klik 2X short-cut CuraTool 2015.exe tersebut untuk mengaktifkan database.

Database Koleksi dan Konservasi di museum ini dibuat portabel, sehingga tidak perlu instalasi 
software lain.  CuraTool 2015 yang berisikan lebih dari 4.000 records dan didukung lebih dari 8.000 
�le foto (dengan kapasitas 14 GB). Semua �le sistem database (516 MB) dan data pendukung (14 
GB) tersimpan di Cloud Storage dengan kapasitas 50 GB yang bertindak sebagai back-up dan 
sinkronisasi data (sehingga data dapat diakses dari seluruh penjuru dunia). Database ini dapat 
dijalankan di OS Windows 7 atau Windows 8.
Instalasi dBase ke komputer akan diikuti dengan Pelatihan Teori, tentang:

1.  Database: Prinsip Tatakelola Fisik dan Data Koleksi (Editing Foto, Mapping Lokasi, 
Pengelolaan Lembar Survai Lapangan, dll).

2.  Administrasi dasar koleksi dan teknis deskripsi, registrasi, dokumentasi, inventarisasi, 
katalogisasi, identi�kasi/ klasi�kasi, kondisi, dan sejenisnya dengan Rumus ABC-PQR dan 
Alur Studi - Interpretasi Koleksi yang sebenarnya (Curation Process). 

Petunjuk Operasional CuraTool 2015
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Hanya dengan klik icon file eksekusi “CuraTool 2015”, 
(dalam folder “CuraTool 2015”), Database Tatakelola 
Koleksi Museum akan terbuka. Buatlah shortcut dan 
ditempatkan di lokasi yang mudah dilihat (desktop).

Meng-copy seluruh paket sistem 
dalam folder “CuraTool 2015” 
ke tempat yang kita kehendaki.

File Inti (dalam kotak warna merah) dan 
Sistem Portabel (semua file + folder).

Gambaran file “CuraTool 2015”. 

[342 MB = 55.450 Records + 15 GB Data Foto]
Total 50 Item [42 files + 8 folder] = 140 MB (Tanpa Data)

Gambaran Instalasi, Hirarki Penempatan
Data (File & Folder) dan Operasional 

“CuraTool 2015”

1

2

(Hirarki) Lokasi File atau Folder untuk menghindari hilangnya Data-Link dalam Database.
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Akses Data: Bisa merubah no. inv., 
deskripsi benda; Tidak merubah 
no. reg., lokasi benda, catatan 
mutasi, kondisi dan usulan 
perawatan.

Akses Data: Bisa merubah kondisi dan 
usulan perawatan.. Tidak merubah 
no. reg., lokasi benda, catatan 
mutasi, no. inv., deskripsi benda.

[06]

Kemampuan Jaringan CuraTool 2015

Lantai 7

Cloud (Internet)

Kabel
Telepon

Kabel
LAN

Kabel LAN

Kabel LAN

Kabel
Telepon Modem ADSL

Router Wifi

Kabel
Telepon

New York, Amerika Serikat

Modem Wifi

Koneksi Wifi

Ditjenbud, Jl. Sudirman, 
Senayan

Modem ADSL

Server
Museum Nasional

LAN

Bidang Registrasi (User L1a)

Lantai 6Gedung A dan B (Semua Lantai)

Bidang Koleksi (User L1b)

Bidang Perawatan (User L1c)Mobile Device (Laptop/ Tablet)
untuk Survai Lapangan (Displai/Storage)

Akses Data: Bisa merubah no. reg., 
lokasi benda, catatan mutasi. 
Tidak merubah no. inv., 
deskripsi benda; kondisi dan 
usulan perawatan.

Akses Data: Sangat terbatas.

Akses Data: Terbatas.

Akses Data: Dibatasi dan Diawasi.

Kabel
Wifi
Koneksi

Range

(User L2)

(User L3)

(Publik)

(Admin)

Extender
In/Outdoor
Repeater

Wifi
Koneksi
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Sekilas tentang Table (Tabel), Data Field (Isian Data), Records (Rekaman), 
dan Relational Database (Relasi Basis Data).

TA
BE
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Data Field

relational
dBase

TABEL PERPUSTAKAAN

Semua Data Field dalam satu Table
disebut sebagai satu Record.

Gambar grafis ini secara real-time dan otomatis
akan muncul dan akan memberitahukan tentang
Tingkat Kerusakan benda saat itu, berikut jenis
Bahan dan Usia Relatif-nya.

Indikator Kelengkapan Data (IKD) akan
memberitahukan tentang kualitas data
yang ada, sekaligus data-data apa saja

yang seharusnya dilengkapi.

Tingkat Kerusakan

USIA

BAHAN

No. Inventaris

relational
dBase

Da
ta

 F
ie

ld



[08]

Sekilas tentang Layout (Tampilan) , Tab dan Tombol Navigasi

Layout atau Tampilan ini dinamai “MENU ENTRI”, karena dengan tampilan ini dimungkinkan
untuk mengisi data sesuai dengan Isian-isian Data yang tersedia.

Isian Data Numerik

Isian Data Grafis

Isian Data Kalkulasi

Isian Data Teks

TAB

Tombol Perintah

Tombol Navigasi

Melalui “Tab Kondisi dan Perawatan” ini, kurator dimungkinkan untuk 
mengisi kondisi keterawatan benda yang selanjutnya akan diatasi konservator.
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LEMBAR INVENTARIS TEKSTIL
Form. LITe-Tekstil/MNI/2015

Dodota. Bentuk:
375 x 115 cm.b. Ukuran:

kapas, prada masc. Bahan:
biru tua, merahd. Warna:

burung, gununge. Motif/Hiasan:
batik, pradaf. Teknik Pembuatan:

g. Uraian:

a. Tempat Asal :

pakaian keraton, kebesaran para bupati, puteri
bangsawan,  ....   lih. hal.2.

e. Kegunaan/ Fungsi:

14/10/1937f. Tahun Perolehan:

Beli
Temuan

Hadiah/ Hibah
Transaksi lain

g. Cara Perolehan:

Baik Cukup Rusak Hancur
7. Kondisi:

Warisan Tuan J.W. Van Dapperen yang wafat di Baturaden pada 14 Okt. 1937. diterima di MNI pada 1938. Ref.: J.E. Jasper &
M. Pirngadie (1997): Seni Batik, Tim Peneliti Batik Indonesia, trans-edit-anot: S.H. Adiwoso & P.Y. Subagiyo, Tokyo - Jakarta.
Subagiyo, P.Y. (1996): Metal Thread Exam..., Jambi Int. Symposium. hal.11-13.

8. Keterangan, Referensi, dll.:

Mata biasa
Kaca pembesar
Mikroskop
Lain-lain

9. Teknik Pengamatan: 24 September 1994Tanggal  Pengamatan:

Tanda tangan
Kurator:

Puji Yosep SubagiyoNama Kurator:

X

5. Deskripsi Benda:

6. Riwayat Benda:

Warisan Tuan J.W. Van
Dapperen

lipatan

.b.:aK.atrakaygoY
DI Yogyakarta aisenodnIProv.: Negara :

b. Tempat Pembuatan:

c. Tempat Temuan:

d. Tahun Pembuatan:

4. Tempat Penyimpanan:

23150 b b 05132:.vnI  romoN .3

Nomor Reg.:

)urab()amal(

23150 bNo. Foto:

GB.ST5.031.04

)urab()amal(

14b. (31B/7)

Kain dodot
1. Jenis Koleksi: Etnografi
2. Nama Benda:

(baru)(lama)

(Sub) Kelompok: Tekstil Batik,
Prada

78Usia Relatif: Tahun

Silang polos
Silang kepar
Tapestri
Rep

Satin
Damas
Other...

Brokat (brocade)
Kelim (slit/interlocked)
Perca (applique)
Pilih
Songket
Sulam (embroidery)
Sulam bantal (quilting)
Sulam cucuk (couching)
Sungkit
Other...

Colet
Prada

Sablon/ Printing
Other...

Biasa
Batik
Ikat

Plangi/Jumputan
Tritik
Other...

K-1a
K-1b
K-2a
K-2b
K-2c

K-3a
K-3b
K-3c
K-4a
K-4b

K-5a
K-5b
Other...

KETERANGAN KHUSUS (ATRIBUT)

Tehnik Tenun/ Nir-Tenun :

Pewarnaan (Pencelupan/Pigmentasi) :

Kategori Penerapan Logam :

Kain dodot ini dibuat dengan cara batik, bagian tengahan yang berwarna merah 
muda berbentuk belah ketupat ("sidangan"). Pada seluruh permukaan bidang 
kain (kecuali tengahan) dihiasi dengan gambar-gambar burung garuda yang 
diatur secara simetris (yang berwarna kuning soga). Gambar-gambar burung  ini 
ditempatkan dalam bidang-bidang belah ketupat yang terbentuk dari 
pemotongan bidang dasar secara diagonal. Potongan-potongan bidang ini, 
berikut hiasan-hiasan isinya sebagaimana pola hias "semen" dalam batik Jawa. 
Sebagai perbandingan lihat dodot no. 23148.
Dodot termasuk pakaian keraton, kebesaran para bupati, pembesar, puteri 
bangsawan, mempelai pria dan wanita, penari serimpi dan bedaya/ penari 
keraton (Jasper & Pringadie, 1997:91-95).

15.11.05.74.23150 b

Lain-lain

Lain-lain

Lain-lain

Lain-lain

Lain-lain

GB.ST5.031.04
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LEMBAR KONDISI TEKSTIL
Form. LKTe-Tekstil/MNI/2015

2. Restorasi, Penguatan dan Konsolidasi

Kotor/ debu
Sobek
Lubang
Lipatan
Penguningan
Warna berubah
Rapuh/ getas
Perekat/ label
Lain-lain

A. KERUSAKAN FISIK

Pembersihan
penyedotan
pengkwasan
cuci basah

kering/ kimia
lokal/ spot
kelantang

1.

Lain-lain

pendobelan kain
pelembab-rataan kain

pembingkaian
penempelan benang

1. Rapuh, getas = brittle (easily broken 
because it is hard (stiff) & not flexible).

2. Lapuk, mubut = fragile (easily broken 
or damaged).

isidnoKadneB lasAadneB amaN.vnI .oNoN

Mata biasa
Kaca pembesar
Mikroskop
Lain-lain

Teknik Pengamatan: Tanggal  Pengamatan:

Tanda tangan
Konservator:

Konservator:
X

D. KERUSAKAN LAIN

No Foto :

Ukuran

USULAN TINDAKAN KONSERVASI (diisi oleh Konservator)

KONDISI BENDA SAAT PENGAMATAN pada tgl.

Kulit Binatang
Bulu
Serat Sutera
Serat Wol
Other...

BAHAN
PEMBENTUK
BENDA

PROTEIN

Lain-lain

Jamur
Serangga
Bubuk, kumbang
Laba-laba
Ngengat kain
Rayap
Gegat (silver fish)
Kecoa
Kumbang
Binatang pengerat
Lain-lain

B. KERUSAKAN BIOTIS

Pucat/pudar
Noda (stains)
Berlemak/minyak

Korosi
Kristal garam
Oksidasi

Lapuk/ mubut
Pudar
Bau

Lain-lain
C. KERUSAKAN KIMIAWI

Catatan :

Tulang
Kerang
Pigmen/ Cat
Manik-manik
Kaca
Resin

LAIN-LAIN

Lain-lain

Lokasi:

CATATAN:

Teknik:
Warna:
Usia Relatif:

K-1a
K-1b
K-2a
K-2b
K-2c
K-3a

K-3b
K-3c
K-4a
K-4b
K-5a
K-5b

Kategori
Aplikasi Logam
Tekstil Historis

1 : emas; 2 : perak; 
3 : lgm lain.

Prioritas Tindakan : A . Segera C. RendahB. Sedang

Pengawetan dan Perlakuan Lain
Pembersihan bekas jamur/ insek

3.

Fumigasi
Pendinginan

Perlakuan lain

Benang Logam
Benang Emas
Benang Perak
Percik Logam
Prada
Other...

Kulit Kayu
Anyaman
Serat Kapas
Serat Linen
Serat Nanas
Serat Koffo
Other...

LOGAM

SELULOSE

Lain-lain

Lain-lain

KONDISI IKLIM DAN 
BENDA SAAT PENGAMATAN :
1. Intensitas Cahaya (Lux)
2. Radiasi UV (μW/Lmn) -
3. Suhu Udara (0C)  --------
4. Suhu Permukaan (0C) --
5. Kelembaban Udara (%) 
6. Kandungan Air (%) ------
7. Keasaman (pH) ----------
8. Polusi Udara -------------

Catatan:

= ......... (........)
= ......... (........)
= ......... (........)
= ......... (........)

--- = ......... (........)
= ......... (........)
= ......... (........)
= ......... (........)


