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  I. PENDAHULAUN
A. Latar Belakang

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Museum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, 
pengumpulan, registrasi, perawatan, pengawetan, pengamanan, penyajian, publikasi, 
dan fasilitasi di bidang benda bernilai budaya berskala nasional (Permendikbud No. 48 
Tahun 2012). Dalam rangka menjalankan fungsi perawatan dan pengawetan benda 
bernilai budaya berskala nasional, Museum Nasional memiliki Bidang Perawatan dan 
Pengawetan.  Garis besar kegiatan bidang ini adalah:
1. pelaksanaan observasi kondisi benda bernilai budaya berskala nasional;
2. pelaksanaan uji laboratorium benda bernilai budaya berskala nasional;
3. pelaksanaan perawatan benda bernilai budaya berskala nasional;
4. pelaksanaan pengawetan benda bernilai budaya berskala nasional; dan
5. pelaksanaan pemantauan lingkungan mikro benda bernilai budaya berskala nasional.

Bidang Perawatan dan Pengawetan memilki �ga seksi, yaitu: Seksi Observasi, 
Seksi Perawatan dan Seksi Pengawetan. Seksi Observasi mempunyai tugas melakukan 
pendataan, klasifikasi, dan penentuan penanganan serta uji laboratorium benda bernilai 
budaya berskala nasional. Seksi Perawatan mempunyai tugas melakukan pembersihan, 
perbaikan, rekonstruksi, dan restorasi benda bernilai budaya berskala nasional. Seksi 
Pengawetan mempunyai tugas melakukan penguatan dan pelapisan serta pemantauan 
lingkungan mikro benda bernilai budaya berskala nasional.

Seksi Observasi pada Bidang Perawatan dan Pengawetan - Museum Nasional, 
memiliki rincian tugas:
1. melakukan penyusunan program kerja Seksi dan konsep program kerja Bidang;
2. melakukan pengamatan dan pendataan kondisi koleksi benda bernilai budaya 

berskala nasional;
3. melakukan uji laboratorium benda bernilai budaya berskala nasional;
4. melakukan klasifikasi kondisi koleksi benda bernilai budaya berskala nasional;
5. melakukan rekomendasi penanganan koleksi benda bernilai budaya berskala nasional;
6. melakukan penyusunan bahan bantuan teknis di bidang observasi koleksi benda 

bernilai budaya berskala nasional;
7. melakukan evaluasi pelaksanaan observasi benda bernilai budaya berskala nasional;
8. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan

 9. melakukan penyusunan laporan Seksi.

Garis besar dari tugas tersebut adalah mengama� benda secara utuh, mengenali/ 
iden�fikasi bahan dan cara pembuatan/ pembentukan benda, mengenali/ iden�fikasi 
kerusakan, menganalisis kerusakan yang kemungkinan diakibatkan oleh sifat bahan, 
kontruksi benda, faktor kondisi iklim (suhu dan kelembaban udara, cahaya dan polusi), 
serta kemungkinan kesalahan dalam penanganan. Dari hasil amatan dilanjutkan dengan 

penyimpulan suatu kerusakan dan usulan perawatan dan pengawetan. 

 B. Landasan Hukum
Penyusunan Laporan Tahunan Perorangan pada Seksi Observasi – Bidang Perawatan 

dan Pengawetan, MUSEUM NASIONAL, dengan memper�mbangkan:  
1. UU No. 11 Tahun 2010 tentang CAGAR BUDAYA;
2. UU No. 5 Tahun 2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA (ASN);
3. PP No. 46 Thn. 2011 dan Perka BKN No. 1 Thn. 2013 tentang Sasaran Kerja PNS [SKP]; 
4. PP No. 66 Tahun 2015 tentang MUSEUM;
5. Permendikbud RI No. 48 Tahun 2012 tentang ORGANISASI & TATA KERJA MUSEUM 

NASIONAL;
6. Permendikbud RI No. 27 Tahun 2013 tentang RINCIAN TUGAS MUSEUM NASIONAL;
7. Permen PANRB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Standar 

Operasional Prosedur);
8. Perka BKN No. 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 

(Sasaran Kerja PNS [SKP]);
9. Perka BKN No. 7 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Manajerial (SKM PNS); 

10. Perka BKN No. 8 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Teknis (SKT PNS).

  II. PEMBAHASAN OBSERVASI
A. Dasar Teori

Tahapan pemeliharaan koleksi melipu� observasi, perawatan dan pengawetan. 
Proses observasi atau pengamatan yang dilakukan Seksi Observasi diawali dengan 
serangkain proses iden�fikasi dan klasifikasi bahan baik secara visual atau dengan uji 
bahan, mengama� dan mempelajari (jenis dan proses) kerusakan, dan bersama-sama 
dengan Seksi Perawatan dan Seksi Pengawetan akan memutuskan metode perawatan dan 
pengawetan secara tepat. Seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan seksi-seksi pada 
Bidang Perawatan dan Pengawetan ini akan dievalusi secara klinis dengan 
memper�mbangkan ancangan anali�k ilmiah atau empiris, yang selanjutnya disebut 
sebagai ‘studi atau kajian konservasi’. Dalam hal ini, iden�fikasi dan klasifikasi bahan 
dengan mempelajari data keterawatan koleksi, data kondisi iklim dan perangkat penunjang 
penyimpanan atau displai yang mengitarinya dalam rentang waktu tertentu (yang lazim 
disebut sebagai studi konservasi secara empiris). Contoh kajian empiris yang faktual adalah 
pendapat bahwa lilin lebah memiliki sifat �dak merusak kain dengan menunjukkan buk� 
fragmen kain yang terbungkus lilin yang sudah berumur ribuan tahun dari Mesir. 

Sedangkan yang ilmiah adalah suatu kegiatan studi yang lebih mengedepankan 
pengetahuan teori�s dan pengamatan dengan menggunakan alat (modern). Contohnya 
pembuk�an unsur logam sebagai garam logam pada proses pewarnaan dengan 
Spektroskopi Fluoresensi Sinar-X pada fragmen kain. Perha�kan Tabel 1 dan Gambar 2.

Rangkaian proses dan hasil kegiatan seksi-seksi dalam Bidang Perawatan dan 
Pengawetan (Bidang PP) akan terekam dalam formulir isian ‘Lembar Kondisi Koleksi’, 
selanjutnya disingkat LKKo. LKKo ini akan memuat informasi berkaitan nomor iden�tas dan 
nama koleksi, jenis bahan, jenis kerusakan (kondisi keterawatan), usulan perawatan 
(mencakup �ndakan yang bersifat kura�f – restora�f atau penghen�an proses kerusakan 
dan perbaikannya), serta usulan pengawetan (�ndakan yang bersifat preven�f atau 
penghambatan dari kemungkinan proses kerusakan). Menurut sifat dan jenis 
kerusakannya, Lembar Kondisi Koleksi (LKKo) akan dikelompokkan menjadi LKKo-Umum 
(Campuran), Logam, Batu, Keramik, Kayu, Teks�l, Kertas dan Lukisan. Kemudian Bidang PP 
ini juga melakukan survai kondisi klimatalogi yang informasinya dicantumkan dalam 
‘Lembar Data Klimatologi’, yang selanjutnya disebut LDK. LDK memuat keterangan yang 
berhubungan dengan suhu dan kelembaban udara (suhu permukaan dan kadar air benda), 
intesitas cahaya, radiasi ultra-violet (UV), dan polusi udara. Data atau dokumen tambahan 
(DDT) juga diperlukan, dan bisa berupa data jenis bahan dan konstruksi lemari simpan atau 

displai, gambar atau desain (�ga dimensi dan berskala ukuran) ruang simpan atau pamer, 
berikut bahan (pustaka) rujukan atau (data pribadi) narasumber. Lihat Lampiran 11 - 25.

Kumpulan informasi dalam LIK, LKKo, LDK dan DDT adalah dokumen pen�ng di 
museum yang harus terawat dan dikelola dengan baik. Dokumen-dokumen ini secara 
fisik bisa berupa lembar kertas cetakan atau berupa format digital (so�-copy siap cetak, 
selanjutnya disingkat SCSC, yang mungkin tersimpan dalam CD). Pengelolaan dokumen 
kertas (termasuk CD, sebagai data ma�) secara fisik yang biasanya dilakukan pustakawan 
atau arsiparis ini memerlukan folder, lemari simpan dan ruangan yang memadai. Tetapi 
pengelolaan kumpulan informasi pada LIK, LKKo, LDK dan DDT dalam sistem database 
konservasi (Dasi) adalah yang paling umum dilakukan pada abad informasi saat ini. 

Observasi terhadap 200 teks�l diantara 1.000  koleksi teks�l (800 koleksi sebagai 
pembanding) yang dilakukan secara visual ini dengan memper�mbangkan lingkup data 
(data field) sebagaimana dimuat dalam Blangko Lembar Kondisi Koleksi (Umum) dan 
Lembar Kondisi Teks�l (Khusus), lihat halaman 06 dan 07. Laju percepatan kerusakan 
teks�l dengan memper�mbangkan usia rela�f benda (URB), jenis bahan (yang 
dikonversi dalam bentuk angka, untuk selanjutnya disebut sebagai notasi jenis bahan dan 
disingkat NJB), kondisi benda saat pengamatan (yang dikonversi dalam bentuk angka, 
untuk selanjutnya disebut sebagai �ngkat kerusakan benda dan disingkat TKB). 
Observasi ini dianalisis dengan sistem database khusus konservasi (dengan kode 
CuraTool), yang secara langsung dan otoma�s menampilkan grafik sebagai hasil 
pembandingan antara URB, NJB dan TKB, lihat Gambar 3 hal. 11 dan Gambar 4 hal. 12. 
Analisis dari hasil observasi ini juga memper�mbangkan data-data LDK dan DDT.

B. Prosedur Observasi
1.  Mengama� benda koleksi secara menyeluruh (depan, belakang, samping kanan dan 

kiri, serta bagian atas dan bawah). Dengan sangat ha�-ha�, angkat benda dengan kaus 
tangan untuk melihat bagian bawah koleksi. dan mendetail. Gunakan pensil untuk 
mengisi formulir Lembar Kondisi Koleksi (LKKo & LKTe), hindari penggunaan ballpoint 
dan alat tulis ber�nta lain untuk menghindari resiko ternodanya koleksi dari alat tulis 
ber�nta tersebut. Lepaskan jam tangan, gelang tangan, alat tulis atau benda apapun 
yang berada di kantong baju, name tag yang digantungkan di krah baju atau leher, dan 
hal-hal lain yang bisa beresiko terhadap koleksi yang akan kita ama� (observasi).
Penjelasan Lembar Kondisi Koleksi (LKKo), lihat halaman 6 dan 7. Semua isian data 
(data field) pada Lembar Kondisi diberi nomor untuk kemudahan penjelasan dan 
pengkodean dalam hal untuk pembahasan (analisa data) berikut pelaporannya.
a. Keterangan Pokok: No. Urut, No. Inv., Nama Benda, Asal Benda, Keterangan/ Deskripsi 

Singkat, Ukuran, Kondisi dan Lokasi Benda. 
b. Bahan.  Bahan pembentuk koleksi secara umum dikelompokkan menjadi: Logam, 

Non-Logam, Selulose, Protein dan Lain-lain. Logam dan Non Logam dapat masuk 
kategori Anorganik, sedang Selulose dan Protein masuk kategori Organik. Jika 

bahan organik dari binatang dimasukkan dalam kelompok Protein, sedangkan 
yang dari tumbuh-tumbuhan masuk ke dalam kelompok Selulose. Tetapi ada 
bahan yang masuk kelompok Lain-lain karena bahan tersebut memiliki 
komponen organik dan anorganik. Bahan teks�l �dak bisa dikelompokkan hanya 
di satu kelompok Organik, tetapi harus dipisahkan ke Protein (teks�l yang 
berbahan dasar sutera atau wol) atau ke Selulose (teks�l yang berbahan dasar 
kapas, rami, atau goni). Bahan pembersih yang bersifat asam agak kuat dapat 
merusak kain terbuat dari kapas tapi aman bagi kain yang terbuat dari sutera. 
Perha�kan Lembar Kondisi Koleksi (LKKo) pada halaman 6, dan bandingkan 
dengan Lembar Kondisi Teks�l (LKTe) pada halaman 7.

c. Kondisi Benda Pada Saat Pengamatan. Kondisi keterawatan koleksi 
dikelompokkan menjadi Kerusakan Fisik (1. Rapuh, 2. Kotor, 3. Lemak, 4. Kelupas, 
5. Gores,  6. Retak, 7. Patah, 8. Hilang, 9. Basah, 10. Kering, 11. Lain), Kerusakan 
Kimiawi (1. Lapuk, 2. Pudar, 3. Korosi, 4. Oksidasi, 5. Bau, 6. Noda, 7. Kristal garam, 
8. Lain) dan Kerusakan Bio�s (1. Jamur, 2. Insek, 3. Ganggang, 4. Lumut, 5. Lichens, 
6. Lain). Kondisi rapuh (fragile) pada kelompok kerusakan fisik dibedakan dengan 
lapuk (brittle) pada kelompok kerusakan kimiawi, karena dalam penger�an ini 
rapuh bisa dimungkinkan menjadi agak kuat setelah proses kontrol kelembaban, 
sedangkan lapuk cenderung ke arah hancur dan �dak bisa direkondisi lagi.

d. Kondisi Iklim Mikro dan Makro Pada Saat Pengamatan. Dengan memper- 
�mbangkan Lembar Data Klimatologi (LDK), serta memperhitungkan alat-alat 
ukur dan prosedur kalibrasi.
Iklim mikro adalah kondisi suhu, kelembaban, cahaya dan sejenisnya yang ada 
disekitar benda atau koleksi. Data iklim mikro biasanya dicatat di Lembar Kondisi 
Koleksi (seperti pada halaman 6 dan 7). Kalau koleksi ditempatkan dalam lemari simpan 
berarti iklim mikro sama dengan  yang ada didalam lemari simpan. Sedangkan yang 
iklim makro adalah kondisi suhu, kelembaban, cahaya dan sejenisnya yang ada diluar 
iklim mikro. Data iklim makro biasanya dicatat di Lembar Data Klimatologi (halaman 
18 dan 19). Weintraub (2002) menjelaskan pengertian dan perhitungan Equilibrium 
Moisture Content (EMC) dan EMC/RH isotherm bahan organik (kapas, linen, kertas, 
kayu, dsb.); serta kapasitas bu�ering (MH) dan rekondisi silicagel.

e. Usulan Perawatan dan Pengawetan. Dibahas secara lengkap di “Teks�l 
Tradisional: Pengenalan Bahan dan Teknik” dan “Konservasi Teks�l”;

f.  Usulan Uji Bahan (Laboratorium). Melalui serangkaian proses observasi dari 
sekian banyak koleksi atau memper�mbangkan suatu kondisi tertentu 
terjadinya kerusakan pada koleksi, Konservator akan mengusulkan uji bahan. Uji 
bahan dimaksudkan untuk mengetahui proses terjadinya kerusakan dan atau 
penguatan data pendukung untuk keperluan studi konservasi dan koleksi �ngkat 
lanjut. Studi �ngkat lanjut ini bisa berupa pembuatan Alur Waktu (Timeline) 
bahan atau tehnik pembuatan suatu benda pada suatu masa atau periode 
tertentu, yang mana bahan atau tehnik ini sebagai bagian dari suatu koleksi yang 
�dak bisa digan�kan (sebagai atribut teknologis). 

g. Teknik Pengamatan. Teknik pengamataan adalah penjelasan dengan cara dan alat 
bantu apa pada saat seseorang mengama� kondisi keterawatan koleksi di 
museum.

2. Analisis Data Observasi. 
Analisis data observasi bisa dilakukan pada beberapa kemungkinan. Pertama 

adalah analisis berdasarkan dari pengumpulan data proses perawatan dan 
pengawetan, data iklim pada lingkungan benda yang menjalani proses perawatan 
dan pengawetan, data iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG) untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, serta data-data pendukung lainnya. 
Kedua adalah analisis data hasil observasi dari sejumlah koleksi (kumpulan data hasil 
observasi sendiri). Ke�ga adalah pembahasan berdasarkan gabungan dari langkah 
pertama dan kedua. Tetapi pokok bahasan utama tetap, yakni penyimpulan tentang 
kondisi keterawatan koleksi berkaitan dengan kondisi bahan, cara pembuatan dan 
kondisi iklim yang mengitarinya. Evaluasi dan �njauan proses kerja perawatan dan 
pengawetan pada masa lalu dan masa akan datang juga akan dilakukan. 

Entri data hasil survei lapangan pada Lembar Kondisi Teks�l (LKTe, hal. 07) ke 
dalam sistem database khusus konservasi, dan selanjutnya di�njau dan diedit melalui 
Menu Da�ar Edi�ng dan Kontrol Data (Tabel 2, hal. 09). Ada konversi data teks ke 
bentuk numerik, sehingga data dapat langsung dipresentasikan dalam bentuk grafik. 
Konversi ini akan melipu�: Jenis Bahan (NJB) dan Tingkat Kerusakan Benda (TKB). 

Sejak diberlakukannya Permendikbud No. 48 Tahun 2012, Seksi Konservasi yang dahulu 
berada dalam Bidang Konservasi dan Preparasi (di Museum Nasional) telah berkembang 
menjadi Bidang Perawatan dan Pengawetan, yang memiliki Seksi Perawatan, Seksi 
Pengawetan dan Seksi Observasi. Seksi Perawatan mempunyai tugas melakukan 
pembersihan, perbaikan, rekonstruksi, dan restorasi benda bernilai budaya. Seksi 
Pengawetan mempunyai tugas melakukan penguatan dan pelapisan serta pemantauan 
lingkungan mikro benda. Sedangkan Seksi Observasi mempunyai tugas melakukan 
pendataan, klasifikasi, dan penentuan penanganan serta uji laboratorium benda bernilai 
budaya. 

Pekerjaan konservator pada Seksi Perawatan dan Pengawetan adalah melakukan 
�ndakan yang bersifat kura�f – restora�f (penghentian proses kerusakan dan perbaikannya) 
dan pengawetan (tindakan yang bersifat preventif atau penghambatan dari kemungkinan 
proses kerusakan). Sedangkan Konservator pada Seksi Observasi adalah mengama� benda 
secara utuh, mengenali/ iden�fikasi bahan dan cara pembuatan/ pembentukan benda, 
mengenali/ iden�fikasi kerusakan, menganalisa kerusakan yang kemungkinan diakibatkan 
oleh sifat bahan, konstruksi benda, faktor kondisi iklim (suhu dan kelembaban udara, cahaya 
dan polusi), serta kemungkinan kesalahan dalam penanganan. Dari hasil amatan dilanjutkan 
dengan penyimpulan suatu kerusakan dan cara mengatasinya.
Adapun Uraian Jabatan (UJ) untuk Konservator di Seksi Observasi adalah:

1. Melakukan kajian pengamatan dan pendataan kondisi koleksi benda bernilai budaya 
berskala nasional;

2. Melakukan kajian uji laboratorium untuk mengetahui struktur dan material koleksi 
benda bernilai budaya berskala nasional;

3. Menganalisis kegiatan klasifikasi berdasarkan kondisi koleksi benda bernilai budaya 
berskala nasional;

4. Menganalisis rekomendasi penanganan berdasarkan kondisi koleksi benda bernilai 
budaya berskala nasional;

5. Menyusun bahan dan memfasilitasi alat bantu teknis untuk kegiatan observasi koleksi 
benda bernilai budaya berskala nasional;

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun 
tertulis;

7. Membuat laporan pelaksanaan se�ap kegiatan. 
Sebagai seksi baru, Seksi Observasi belum memiliki ruang/ tempat kerja dan peralatan khusus, 

begitu juga belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Observasi. Dengan disusunnya Laporan 
Observasi 200 teks�l (berupa 200 Lembar Kondisi terlampir) dari 1.000 Koleksi Pilihan Tahun 2014, 
diharapkan dapat memberikan gambaran tentang manfaat (outcome) dan prospek ke depan kegiatan 
observasi di Museum Nasional. Disamping  pemenuhan kebutuhan ruang dan peralatan kerja observasi 
menjadi prioritas utama. 

KATA PENGANTAR

i

Semua pekerjaan observasi terekam dalam sistem database khusus konservasi (sebagai alat 
bantu teknis) dengan menerapkan sistema�ka (konsep dan alur) dasar perekaman data digital untuk 
iden�fikasi bahan, kerusakan, proses dan usulan konservasi. Sistem ini dikembangkan dan diterapkan 
untuk tujuan evaluasi (meninjau dan menguji) metode konservasi yang telah dan akan digunakan, serta 
mempermudah validasi data (yang berhubungan dengan lokasi, kondisi, asal, usia, metode klasifikasi 
dan informasi teknis lain) yang berguna untuk seksi-seksi atau bidang-bidang terkait di Museum 
Nasional dalam membuat kebijakan manajemen koleksi secara cepat dan tepat (akurat dan faktual 
karena berbasis data). Semua uraian pekerjaan tersebut diatas telah sesuai dengan Pasal 11 Bab I dari 
Permendikbud No. 27 Tahun 2013.

Tiada gading yang �dak retak, Saya menyadari kemungkinan ada kekurangan dalam penyusunan 
laporan ini, dengan berbesar ha� akan diterima segala saran untuk perbaikan. Semoga laporan ini 
bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi pengembangan Seksi Observasi (Bidang Perawatan dan 
Pengawetan) di Museum Nasional.

Notasi Jenis Bahan (NJB): untuk bahan selulose (kulit kayu, kapas, serat nanas, dan 
sejenisnya) memiliki angka 40 (warna hijau); untuk bahan protein (sutera, wool, 
kulit binatang, dan sejenisnya) memiliki angka 50 (warna kuning); untuk bahan 
logam memiliki angka 5 (warna merah); untuk kombinasi selulose dan logam 
memiliki angka 45 (warna hijau tua) dan untuk bahan kombinasi protein dan logam 
memiliki angka 55 (warna kuning tua). Di sini, Sistem Database Konservasi akan 
secara otoma�s menampilkan Grafik Analisis Spontan (GAS) untuk mengetahui 
hubungan antara Usia (URB), Bahan (NJB) dan Tingkat Kerusakan Benda (TKB), 
lihat gambar 3 dan 4 pada halaman 11 dan 12. 

Tingkat Kerusakan Benda (TKB) 10 berar� berkondisi Baik (warna hijau, 
prioritas konservasi: 5); 15 berar� berkondisi Cukup (warna kuning, prioritas: 4); 20 
berar� berkondisi Rusak (warna merah muda, prioritas: 3); 25 berar� berkondisi 
Hancur (warna merah tua, prioritas: 2); 30 berar� berkondisi fisik benda bisa Baik, 
Cukup, Rusak atau Hancur tetapi jenis kerusakannya ak�f, seper� indikasi 
serangan mikroorganisme atau insek, dan kondisi keasamannya/ pH pada saat 
pengamatan terlalu �nggi (warna merah tua sekali, prioritas: 1). Representasi grafik 
Bahan dan Kondisi koleksi ini juga dimaknai dengan adanya Usia Rela�f Benda 
(URB) dan Kode Nomor Inventaris (KNI) untuk penyederhanaan, dan untuk 
melacak No. Inv. atau lokasi benda akan tetap dengan mudah dengan melihat 
Da�ar (Tabel 2, hal. 09, atau Da�ar Koleksi 01 sampai 10 terlampir). Dengan 
pemahaman ini, jika saat ini kita menjumpai kain katun berkondisi bagus (baik) tapi 
ada indikasi jamur atau �ngkat keasamannya �nggi maka koleksi tersebut 
dikategorikan mengalami ancaman/ kerusakan ak�f dan skala prioritas yang 
tadinya 5 menjadi 1 (indikator warna hijau berubah menjadi merah tua sekali).

Usia Rela�f Benda (URB) akan muncul secara otoma�s, jika kita telah 
mengisi kolom isian (data field) tahun perolehan benda. URB adalah hasil 
pengurangan tanggal sekarang (Today) dan Tanggal Perolehan Benda (TPB) 
Bilamana kita �dak mengetahui tahun perolehan koleksi maka perlu dilakukan 
Tafsir Usia Rela�f Benda (TURB). Proses TURB diawali dengan memunculkan 
keseluruhan data, dan langkah berikutnya dengan mensor�r nomor inventaris 
benda.  Jika ada lima koleksi yang diketahui TPB-nya nomor 1 dan 5, maka setelah 
pensor�ran akan diketahui bahwa URB koleksi nomor 2, 3 dan 4 adalah antara URB 
koleksi nomor 1 dan 5. Jika koleksi no 1 sebagai pembatas atas disebut sebagai 
Tanggal Perolehan Benda Atas (TPBA)  dan koleksi no 5 sebagai Tanggal Perolehan 
Benda Bawah (TPBB). Dengan mengisi kolom TPBA dan TPBB maka sistem 
database secara otoma�s menilai angka Tafsir Usia Rela�f Benda (TURB), Lihat 
Tabel 2, hal. 09 atau Lampiran Da�ar 01 sampai 10. Disinilah letak manfaat 800 
koleksi pembanding untuk mempertajam hasil TURB dan validasi data lain, serta 
meminimalkan kesalahan interpretasi data. Sebagai gambaran, apabila analisis 
dipaksakan dengan hanya hasil observasi 200 koleksi untuk mengetahui usia rela�f 
koleksi dengan KNI 2 sampai 9, sedangkan yang diketahui dengan KNI 1 dan 10. 
Maka �ngkat kesalahan dari hasil pengamatan semakin besar dan akan berdampak 
pula pada penyimpulan laju atau percepatan kerusakan koleksi yang diama�.

C. Pembahasan Observasi
Observasi 200 teks�l diantara 1.000 koleksi teks�l (800 sebagai pembanding) 

memberikan gambaran bahwa pen�ngnya mempertahankan iden�tas pada se�ap 
koleksi berupa nomor inventaris. No. Inv. ini harus ditulis dalam format angka 6 (enam 
digit), misalnya koleksi dengan nomor inventaris 11 a harus ditulis dengan 000011 a. 
Diawali dengan iden�tas no. inv. yang benar selanjutnya diiku� dengan nama benda, 
asal benda, bahan, ukuran, kondisi, lokasi dan dilengkapi foto benda. Sistema�ka 
penulisan lokasi benda yang benar adalah menjelaskan lokasi gedung, ruang, nomor 
lemari dan laci. Keterangan dalam format gabungan teks dan numerik bisa dinotasikan 
lebih sederhana secara otoma�s dalam sistem database komputer, misalnya: 
GB.ST5.011.02 berar� koleksi disimpan dalam Gedung B (GB), di ruang Storage Teks�l 
lantai 5 (ST5), lemari 11 (011) dan laci 2 (02). Foto yang melengkapi data koleksi harus 
dibuat link, dan dibuat otoma�s menyimpan alamat berkas/ file foto dimana 
disimpan. No. inv., nama benda, asal benda, bahan, ukuran, kondisi, lokasi dan foto 
benda adalah isian data (data field) pokok yang harus ditulis dalam mengisi lembar 
inventaris atau lembar kondisi koleksi.

Dari seribu koleksi teks�l menunjukkan bahwa 726 koleksi berkondisi baik, 115 
berkondisi cukup (baik), 152 berkondisi rusak, 7 berkondisi hancur, dan 8 koleksi 

mengalami kerusakan ak�f. Dari 152 koleksi rusak menunjukkan pula 129 berbahan 
selulose (10 diantaranya ada komponen logamnya) dan 11 berbahan protein (1 
diantaranya ada komponen logamnya), namun perlu diketahui dari seribu koleksi yang 
diama� memang 930 berbahan selulose. Tetapi data menunjukkan bahwa kain yang 
memiliki komponen logam lebih banyak yang mengalami kerusakan, perha�kan 
Gambar Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17. 

Kisaran perolehan koleksi teks�l yang diama� adalah dari tahun 1867 (berumur 
rela�f 148 tahun) dan tahun 1949 (berumur rela�f 65 tahun). Dari pengamatan yang 
dirunut (disor�r) menurut usia rela�fnya, kain yang berumur semakin tua bukan 
berar� semakin rusak, atau sebaliknya: kain yang berumur semakin muda bukan 
berar� kain semakin baik kondisinya, perha�kan Gambar 4 halaman 12 dan Gambar 
Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17. 

Analisis kerusakan dengan memper�mbangkan kandungan air (pada koleksi), 
kondisi pH dan data iklim pada masa lalu �dak dapat dilakukan karena “Conditional and 
Climatic Data” yang tersedia �dak tersinkronisasi dengan koleksi yang diobservasi. Format 
data yang ada masih dibuat konvensional (belum digital), sehingga sulit untuk analisisnya.

III. PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari hasil observasi 200 koleksi pilihan menunjukkan bahwa hanya 3 (1,5%) koleksi 
berkondisi Baik (Prioritas 5, kisaran usia rela�f 74 sampai 134 tahun); 41 (20%) koleksi 
berkondisi Cukup (Prioritas 4, kisaran usia rela�f 69 sampai 134 tahun); 149 (74%) koleksi 
berkondisi Rusak (Prioritas 3, kisaran usia 108 sampai 148 tahun); 7 (4%) koleksi berkondisi 
Hancur (Prioritas 2, kisaran usia 109 sampai 134 tahun) dan 8 (5%) koleksi mengalami 
kerusakan Ak�f (Prioritas 1, kisaran usia rela�f 113 sampai 134 tahun). Perha�kan Gambar 
Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17.  Gambaran hasil observasi terhadap 200 
koleksi ini ditujukan pada koleksi rusak sehingga 1,5% dari 200 koleksi yang diobservasi 
bukan berar� sama kalau 1,5% dari seluruh koleksi Museum Nasional. (Perha�kan 
pembahasan halaman 11, ada 726 koleksi berkondisi baik di antara 1.000 koleksi yang 
diama�.)

Teks�l berserat selulose (kulit kayu, serat kapas, serat nanas, dsb.) dan berserat 
protein (sutera atau wool) yang beronamen logam cenderung mengalami kerusakan 
dengan prioritas �nggi (1, 2 dan 3). Usia rela�f diatas 74 tahun pada teks�l berornamen 
logam juga lebih banyak mengalami kerusakan.

B. Saran
Observasi terhadap 200 yang koleksi teks�l dengan tahun perolehan antara tahun 

1867 dan 1950 ini lebih mengandalkan pengamatan visual dan perlu di�ndak-lanju� 
dengan uji bahan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Uji bahan diarahkan pada 
iden�fikasi serat secara laboratoris, cek pH, cek kandungan air pada serat dan cek 
kandungan logam lain (yang biasa digunakan pada proses pencelupan warna atau pada 
garam logam). Walaupun “conditional and climatic data” yang ada masih konvensional dan 
belum tersinkronisasi dengan 200 koleksi yang diobservasi, tetapi dari uraian diatas paling 
�dak telah membuk�kan bahwa metode analisis yang menerapkan sistem database 
komputer mempermudah proses pekerjaan  observasi. Hasil observasi dan analisis inipun 
sekaligus menjadi tolok ukur (benchmarking) keberhasilan usaha perawatan dan 
pengawetan teks�l di Museum Nasional setelah dicek untuk beberapa tahun yang akan 
datang.

Saran perawatan dari 200 koleksi teks�l yang telah diobservasi dapat dilihat dalam 
se�ap lembar kondisi teks�l terlampir, adapun uraian dan rincian proses perawatan dapat 
dilihat di naskah “Konservasi Teks�l” (dapat diunduh di www.primastoria.net). 



  I. PENDAHULAUN
A. Latar Belakang

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Museum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, 
pengumpulan, registrasi, perawatan, pengawetan, pengamanan, penyajian, publikasi, 
dan fasilitasi di bidang benda bernilai budaya berskala nasional (Permendikbud No. 48 
Tahun 2012). Dalam rangka menjalankan fungsi perawatan dan pengawetan benda 
bernilai budaya berskala nasional, Museum Nasional memiliki Bidang Perawatan dan 
Pengawetan.  Garis besar kegiatan bidang ini adalah:
1. pelaksanaan observasi kondisi benda bernilai budaya berskala nasional;
2. pelaksanaan uji laboratorium benda bernilai budaya berskala nasional;
3. pelaksanaan perawatan benda bernilai budaya berskala nasional;
4. pelaksanaan pengawetan benda bernilai budaya berskala nasional; dan
5. pelaksanaan pemantauan lingkungan mikro benda bernilai budaya berskala nasional.

Bidang Perawatan dan Pengawetan memilki �ga seksi, yaitu: Seksi Observasi, 
Seksi Perawatan dan Seksi Pengawetan. Seksi Observasi mempunyai tugas melakukan 
pendataan, klasifikasi, dan penentuan penanganan serta uji laboratorium benda bernilai 
budaya berskala nasional. Seksi Perawatan mempunyai tugas melakukan pembersihan, 
perbaikan, rekonstruksi, dan restorasi benda bernilai budaya berskala nasional. Seksi 
Pengawetan mempunyai tugas melakukan penguatan dan pelapisan serta pemantauan 
lingkungan mikro benda bernilai budaya berskala nasional.

Seksi Observasi pada Bidang Perawatan dan Pengawetan - Museum Nasional, 
memiliki rincian tugas:
1. melakukan penyusunan program kerja Seksi dan konsep program kerja Bidang;
2. melakukan pengamatan dan pendataan kondisi koleksi benda bernilai budaya 

berskala nasional;
3. melakukan uji laboratorium benda bernilai budaya berskala nasional;
4. melakukan klasifikasi kondisi koleksi benda bernilai budaya berskala nasional;
5. melakukan rekomendasi penanganan koleksi benda bernilai budaya berskala nasional;
6. melakukan penyusunan bahan bantuan teknis di bidang observasi koleksi benda 

bernilai budaya berskala nasional;
7. melakukan evaluasi pelaksanaan observasi benda bernilai budaya berskala nasional;
8. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan

 9. melakukan penyusunan laporan Seksi.

Garis besar dari tugas tersebut adalah mengama� benda secara utuh, mengenali/ 
iden�fikasi bahan dan cara pembuatan/ pembentukan benda, mengenali/ iden�fikasi 
kerusakan, menganalisis kerusakan yang kemungkinan diakibatkan oleh sifat bahan, 
kontruksi benda, faktor kondisi iklim (suhu dan kelembaban udara, cahaya dan polusi), 
serta kemungkinan kesalahan dalam penanganan. Dari hasil amatan dilanjutkan dengan 

penyimpulan suatu kerusakan dan usulan perawatan dan pengawetan. 

 B. Landasan Hukum
Penyusunan Laporan Tahunan Perorangan pada Seksi Observasi – Bidang Perawatan 

dan Pengawetan, MUSEUM NASIONAL, dengan memper�mbangkan:  
1. UU No. 11 Tahun 2010 tentang CAGAR BUDAYA;
2. UU No. 5 Tahun 2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA (ASN);
3. PP No. 46 Thn. 2011 dan Perka BKN No. 1 Thn. 2013 tentang Sasaran Kerja PNS [SKP]; 
4. PP No. 66 Tahun 2015 tentang MUSEUM;
5. Permendikbud RI No. 48 Tahun 2012 tentang ORGANISASI & TATA KERJA MUSEUM 

NASIONAL;
6. Permendikbud RI No. 27 Tahun 2013 tentang RINCIAN TUGAS MUSEUM NASIONAL;
7. Permen PANRB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Standar 

Operasional Prosedur);
8. Perka BKN No. 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 

(Sasaran Kerja PNS [SKP]);
9. Perka BKN No. 7 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Manajerial (SKM PNS); 

10. Perka BKN No. 8 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Teknis (SKT PNS).

  II. PEMBAHASAN OBSERVASI
A. Dasar Teori

Tahapan pemeliharaan koleksi melipu� observasi, perawatan dan pengawetan. 
Proses observasi atau pengamatan yang dilakukan Seksi Observasi diawali dengan 
serangkain proses iden�fikasi dan klasifikasi bahan baik secara visual atau dengan uji 
bahan, mengama� dan mempelajari (jenis dan proses) kerusakan, dan bersama-sama 
dengan Seksi Perawatan dan Seksi Pengawetan akan memutuskan metode perawatan dan 
pengawetan secara tepat. Seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan seksi-seksi pada 
Bidang Perawatan dan Pengawetan ini akan dievalusi secara klinis dengan 
memper�mbangkan ancangan anali�k ilmiah atau empiris, yang selanjutnya disebut 
sebagai ‘studi atau kajian konservasi’. Dalam hal ini, iden�fikasi dan klasifikasi bahan 
dengan mempelajari data keterawatan koleksi, data kondisi iklim dan perangkat penunjang 
penyimpanan atau displai yang mengitarinya dalam rentang waktu tertentu (yang lazim 
disebut sebagai studi konservasi secara empiris). Contoh kajian empiris yang faktual adalah 
pendapat bahwa lilin lebah memiliki sifat �dak merusak kain dengan menunjukkan buk� 
fragmen kain yang terbungkus lilin yang sudah berumur ribuan tahun dari Mesir. 

Sedangkan yang ilmiah adalah suatu kegiatan studi yang lebih mengedepankan 
pengetahuan teori�s dan pengamatan dengan menggunakan alat (modern). Contohnya 
pembuk�an unsur logam sebagai garam logam pada proses pewarnaan dengan 
Spektroskopi Fluoresensi Sinar-X pada fragmen kain. Perha�kan Tabel 1 dan Gambar 2.

Rangkaian proses dan hasil kegiatan seksi-seksi dalam Bidang Perawatan dan 
Pengawetan (Bidang PP) akan terekam dalam formulir isian ‘Lembar Kondisi Koleksi’, 
selanjutnya disingkat LKKo. LKKo ini akan memuat informasi berkaitan nomor iden�tas dan 
nama koleksi, jenis bahan, jenis kerusakan (kondisi keterawatan), usulan perawatan 
(mencakup �ndakan yang bersifat kura�f – restora�f atau penghen�an proses kerusakan 
dan perbaikannya), serta usulan pengawetan (�ndakan yang bersifat preven�f atau 
penghambatan dari kemungkinan proses kerusakan). Menurut sifat dan jenis 
kerusakannya, Lembar Kondisi Koleksi (LKKo) akan dikelompokkan menjadi LKKo-Umum 
(Campuran), Logam, Batu, Keramik, Kayu, Teks�l, Kertas dan Lukisan. Kemudian Bidang PP 
ini juga melakukan survai kondisi klimatalogi yang informasinya dicantumkan dalam 
‘Lembar Data Klimatologi’, yang selanjutnya disebut LDK. LDK memuat keterangan yang 
berhubungan dengan suhu dan kelembaban udara (suhu permukaan dan kadar air benda), 
intesitas cahaya, radiasi ultra-violet (UV), dan polusi udara. Data atau dokumen tambahan 
(DDT) juga diperlukan, dan bisa berupa data jenis bahan dan konstruksi lemari simpan atau 

displai, gambar atau desain (�ga dimensi dan berskala ukuran) ruang simpan atau pamer, 
berikut bahan (pustaka) rujukan atau (data pribadi) narasumber. Lihat Lampiran 11 - 25.

Kumpulan informasi dalam LIK, LKKo, LDK dan DDT adalah dokumen pen�ng di 
museum yang harus terawat dan dikelola dengan baik. Dokumen-dokumen ini secara 
fisik bisa berupa lembar kertas cetakan atau berupa format digital (so�-copy siap cetak, 
selanjutnya disingkat SCSC, yang mungkin tersimpan dalam CD). Pengelolaan dokumen 
kertas (termasuk CD, sebagai data ma�) secara fisik yang biasanya dilakukan pustakawan 
atau arsiparis ini memerlukan folder, lemari simpan dan ruangan yang memadai. Tetapi 
pengelolaan kumpulan informasi pada LIK, LKKo, LDK dan DDT dalam sistem database 
konservasi (Dasi) adalah yang paling umum dilakukan pada abad informasi saat ini. 

Observasi terhadap 200 teks�l diantara 1.000  koleksi teks�l (800 koleksi sebagai 
pembanding) yang dilakukan secara visual ini dengan memper�mbangkan lingkup data 
(data field) sebagaimana dimuat dalam Blangko Lembar Kondisi Koleksi (Umum) dan 
Lembar Kondisi Teks�l (Khusus), lihat halaman 06 dan 07. Laju percepatan kerusakan 
teks�l dengan memper�mbangkan usia rela�f benda (URB), jenis bahan (yang 
dikonversi dalam bentuk angka, untuk selanjutnya disebut sebagai notasi jenis bahan dan 
disingkat NJB), kondisi benda saat pengamatan (yang dikonversi dalam bentuk angka, 
untuk selanjutnya disebut sebagai �ngkat kerusakan benda dan disingkat TKB). 
Observasi ini dianalisis dengan sistem database khusus konservasi (dengan kode 
CuraTool), yang secara langsung dan otoma�s menampilkan grafik sebagai hasil 
pembandingan antara URB, NJB dan TKB, lihat Gambar 3 hal. 11 dan Gambar 4 hal. 12. 
Analisis dari hasil observasi ini juga memper�mbangkan data-data LDK dan DDT.

B. Prosedur Observasi
1.  Mengama� benda koleksi secara menyeluruh (depan, belakang, samping kanan dan 

kiri, serta bagian atas dan bawah). Dengan sangat ha�-ha�, angkat benda dengan kaus 
tangan untuk melihat bagian bawah koleksi. dan mendetail. Gunakan pensil untuk 
mengisi formulir Lembar Kondisi Koleksi (LKKo & LKTe), hindari penggunaan ballpoint 
dan alat tulis ber�nta lain untuk menghindari resiko ternodanya koleksi dari alat tulis 
ber�nta tersebut. Lepaskan jam tangan, gelang tangan, alat tulis atau benda apapun 
yang berada di kantong baju, name tag yang digantungkan di krah baju atau leher, dan 
hal-hal lain yang bisa beresiko terhadap koleksi yang akan kita ama� (observasi).
Penjelasan Lembar Kondisi Koleksi (LKKo), lihat halaman 6 dan 7. Semua isian data 
(data field) pada Lembar Kondisi diberi nomor untuk kemudahan penjelasan dan 
pengkodean dalam hal untuk pembahasan (analisa data) berikut pelaporannya.
a. Keterangan Pokok: No. Urut, No. Inv., Nama Benda, Asal Benda, Keterangan/ Deskripsi 

Singkat, Ukuran, Kondisi dan Lokasi Benda. 
b. Bahan.  Bahan pembentuk koleksi secara umum dikelompokkan menjadi: Logam, 

Non-Logam, Selulose, Protein dan Lain-lain. Logam dan Non Logam dapat masuk 
kategori Anorganik, sedang Selulose dan Protein masuk kategori Organik. Jika 

bahan organik dari binatang dimasukkan dalam kelompok Protein, sedangkan 
yang dari tumbuh-tumbuhan masuk ke dalam kelompok Selulose. Tetapi ada 
bahan yang masuk kelompok Lain-lain karena bahan tersebut memiliki 
komponen organik dan anorganik. Bahan teks�l �dak bisa dikelompokkan hanya 
di satu kelompok Organik, tetapi harus dipisahkan ke Protein (teks�l yang 
berbahan dasar sutera atau wol) atau ke Selulose (teks�l yang berbahan dasar 
kapas, rami, atau goni). Bahan pembersih yang bersifat asam agak kuat dapat 
merusak kain terbuat dari kapas tapi aman bagi kain yang terbuat dari sutera. 
Perha�kan Lembar Kondisi Koleksi (LKKo) pada halaman 6, dan bandingkan 
dengan Lembar Kondisi Teks�l (LKTe) pada halaman 7.

c. Kondisi Benda Pada Saat Pengamatan. Kondisi keterawatan koleksi 
dikelompokkan menjadi Kerusakan Fisik (1. Rapuh, 2. Kotor, 3. Lemak, 4. Kelupas, 
5. Gores,  6. Retak, 7. Patah, 8. Hilang, 9. Basah, 10. Kering, 11. Lain), Kerusakan 
Kimiawi (1. Lapuk, 2. Pudar, 3. Korosi, 4. Oksidasi, 5. Bau, 6. Noda, 7. Kristal garam, 
8. Lain) dan Kerusakan Bio�s (1. Jamur, 2. Insek, 3. Ganggang, 4. Lumut, 5. Lichens, 
6. Lain). Kondisi rapuh (fragile) pada kelompok kerusakan fisik dibedakan dengan 
lapuk (brittle) pada kelompok kerusakan kimiawi, karena dalam penger�an ini 
rapuh bisa dimungkinkan menjadi agak kuat setelah proses kontrol kelembaban, 
sedangkan lapuk cenderung ke arah hancur dan �dak bisa direkondisi lagi.

d. Kondisi Iklim Mikro dan Makro Pada Saat Pengamatan. Dengan memper- 
�mbangkan Lembar Data Klimatologi (LDK), serta memperhitungkan alat-alat 
ukur dan prosedur kalibrasi.
Iklim mikro adalah kondisi suhu, kelembaban, cahaya dan sejenisnya yang ada 
disekitar benda atau koleksi. Data iklim mikro biasanya dicatat di Lembar Kondisi 
Koleksi (seperti pada halaman 6 dan 7). Kalau koleksi ditempatkan dalam lemari simpan 
berarti iklim mikro sama dengan  yang ada didalam lemari simpan. Sedangkan yang 
iklim makro adalah kondisi suhu, kelembaban, cahaya dan sejenisnya yang ada diluar 
iklim mikro. Data iklim makro biasanya dicatat di Lembar Data Klimatologi (halaman 
18 dan 19). Weintraub (2002) menjelaskan pengertian dan perhitungan Equilibrium 
Moisture Content (EMC) dan EMC/RH isotherm bahan organik (kapas, linen, kertas, 
kayu, dsb.); serta kapasitas bu�ering (MH) dan rekondisi silicagel.

e. Usulan Perawatan dan Pengawetan. Dibahas secara lengkap di “Teks�l 
Tradisional: Pengenalan Bahan dan Teknik” dan “Konservasi Teks�l”;

f.  Usulan Uji Bahan (Laboratorium). Melalui serangkaian proses observasi dari 
sekian banyak koleksi atau memper�mbangkan suatu kondisi tertentu 
terjadinya kerusakan pada koleksi, Konservator akan mengusulkan uji bahan. Uji 
bahan dimaksudkan untuk mengetahui proses terjadinya kerusakan dan atau 
penguatan data pendukung untuk keperluan studi konservasi dan koleksi �ngkat 
lanjut. Studi �ngkat lanjut ini bisa berupa pembuatan Alur Waktu (Timeline) 
bahan atau tehnik pembuatan suatu benda pada suatu masa atau periode 
tertentu, yang mana bahan atau tehnik ini sebagai bagian dari suatu koleksi yang 
�dak bisa digan�kan (sebagai atribut teknologis). 
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g. Teknik Pengamatan. Teknik pengamataan adalah penjelasan dengan cara dan alat 
bantu apa pada saat seseorang mengama� kondisi keterawatan koleksi di 
museum.

2. Analisis Data Observasi. 
Analisis data observasi bisa dilakukan pada beberapa kemungkinan. Pertama 

adalah analisis berdasarkan dari pengumpulan data proses perawatan dan 
pengawetan, data iklim pada lingkungan benda yang menjalani proses perawatan 
dan pengawetan, data iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG) untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, serta data-data pendukung lainnya. 
Kedua adalah analisis data hasil observasi dari sejumlah koleksi (kumpulan data hasil 
observasi sendiri). Ke�ga adalah pembahasan berdasarkan gabungan dari langkah 
pertama dan kedua. Tetapi pokok bahasan utama tetap, yakni penyimpulan tentang 
kondisi keterawatan koleksi berkaitan dengan kondisi bahan, cara pembuatan dan 
kondisi iklim yang mengitarinya. Evaluasi dan �njauan proses kerja perawatan dan 
pengawetan pada masa lalu dan masa akan datang juga akan dilakukan. 

Entri data hasil survei lapangan pada Lembar Kondisi Teks�l (LKTe, hal. 07) ke 
dalam sistem database khusus konservasi, dan selanjutnya di�njau dan diedit melalui 
Menu Da�ar Edi�ng dan Kontrol Data (Tabel 2, hal. 09). Ada konversi data teks ke 
bentuk numerik, sehingga data dapat langsung dipresentasikan dalam bentuk grafik. 
Konversi ini akan melipu�: Jenis Bahan (NJB) dan Tingkat Kerusakan Benda (TKB). 

Jakarta, September 2016.
Puji Yosep Subagiyo.

Sejak diberlakukannya Permendikbud No. 48 Tahun 2012, Seksi Konservasi yang dahulu 
berada dalam Bidang Konservasi dan Preparasi (di Museum Nasional) telah berkembang 
menjadi Bidang Perawatan dan Pengawetan, yang memiliki Seksi Perawatan, Seksi 
Pengawetan dan Seksi Observasi. Seksi Perawatan mempunyai tugas melakukan 
pembersihan, perbaikan, rekonstruksi, dan restorasi benda bernilai budaya. Seksi 
Pengawetan mempunyai tugas melakukan penguatan dan pelapisan serta pemantauan 
lingkungan mikro benda. Sedangkan Seksi Observasi mempunyai tugas melakukan 
pendataan, klasifikasi, dan penentuan penanganan serta uji laboratorium benda bernilai 
budaya. 

Pekerjaan konservator pada Seksi Perawatan dan Pengawetan adalah melakukan 
�ndakan yang bersifat kura�f – restora�f (penghentian proses kerusakan dan perbaikannya) 
dan pengawetan (tindakan yang bersifat preventif atau penghambatan dari kemungkinan 
proses kerusakan). Sedangkan Konservator pada Seksi Observasi adalah mengama� benda 
secara utuh, mengenali/ iden�fikasi bahan dan cara pembuatan/ pembentukan benda, 
mengenali/ iden�fikasi kerusakan, menganalisa kerusakan yang kemungkinan diakibatkan 
oleh sifat bahan, konstruksi benda, faktor kondisi iklim (suhu dan kelembaban udara, cahaya 
dan polusi), serta kemungkinan kesalahan dalam penanganan. Dari hasil amatan dilanjutkan 
dengan penyimpulan suatu kerusakan dan cara mengatasinya.
Adapun Uraian Jabatan (UJ) untuk Konservator di Seksi Observasi adalah:

1. Melakukan kajian pengamatan dan pendataan kondisi koleksi benda bernilai budaya 
berskala nasional;

2. Melakukan kajian uji laboratorium untuk mengetahui struktur dan material koleksi 
benda bernilai budaya berskala nasional;

3. Menganalisis kegiatan klasifikasi berdasarkan kondisi koleksi benda bernilai budaya 
berskala nasional;

4. Menganalisis rekomendasi penanganan berdasarkan kondisi koleksi benda bernilai 
budaya berskala nasional;

5. Menyusun bahan dan memfasilitasi alat bantu teknis untuk kegiatan observasi koleksi 
benda bernilai budaya berskala nasional;

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun 
tertulis;

7. Membuat laporan pelaksanaan se�ap kegiatan. 
Sebagai seksi baru, Seksi Observasi belum memiliki ruang/ tempat kerja dan peralatan khusus, 

begitu juga belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Observasi. Dengan disusunnya Laporan 
Observasi 200 teks�l (berupa 200 Lembar Kondisi terlampir) dari 1.000 Koleksi Pilihan Tahun 2014, 
diharapkan dapat memberikan gambaran tentang manfaat (outcome) dan prospek ke depan kegiatan 
observasi di Museum Nasional. Disamping  pemenuhan kebutuhan ruang dan peralatan kerja observasi 
menjadi prioritas utama. 

Semua pekerjaan observasi terekam dalam sistem database khusus konservasi (sebagai alat 
bantu teknis) dengan menerapkan sistema�ka (konsep dan alur) dasar perekaman data digital untuk 
iden�fikasi bahan, kerusakan, proses dan usulan konservasi. Sistem ini dikembangkan dan diterapkan 
untuk tujuan evaluasi (meninjau dan menguji) metode konservasi yang telah dan akan digunakan, serta 
mempermudah validasi data (yang berhubungan dengan lokasi, kondisi, asal, usia, metode klasifikasi 
dan informasi teknis lain) yang berguna untuk seksi-seksi atau bidang-bidang terkait di Museum 
Nasional dalam membuat kebijakan manajemen koleksi secara cepat dan tepat (akurat dan faktual 
karena berbasis data). Semua uraian pekerjaan tersebut diatas telah sesuai dengan Pasal 11 Bab I dari 
Permendikbud No. 27 Tahun 2013.

Tiada gading yang �dak retak, Saya menyadari kemungkinan ada kekurangan dalam penyusunan 
laporan ini, dengan berbesar ha� akan diterima segala saran untuk perbaikan. Semoga laporan ini 
bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi pengembangan Seksi Observasi (Bidang Perawatan dan 
Pengawetan) di Museum Nasional.

Notasi Jenis Bahan (NJB): untuk bahan selulose (kulit kayu, kapas, serat nanas, dan 
sejenisnya) memiliki angka 40 (warna hijau); untuk bahan protein (sutera, wool, 
kulit binatang, dan sejenisnya) memiliki angka 50 (warna kuning); untuk bahan 
logam memiliki angka 5 (warna merah); untuk kombinasi selulose dan logam 
memiliki angka 45 (warna hijau tua) dan untuk bahan kombinasi protein dan logam 
memiliki angka 55 (warna kuning tua). Di sini, Sistem Database Konservasi akan 
secara otoma�s menampilkan Grafik Analisis Spontan (GAS) untuk mengetahui 
hubungan antara Usia (URB), Bahan (NJB) dan Tingkat Kerusakan Benda (TKB), 
lihat gambar 3 dan 4 pada halaman 11 dan 12. 

Tingkat Kerusakan Benda (TKB) 10 berar� berkondisi Baik (warna hijau, 
prioritas konservasi: 5); 15 berar� berkondisi Cukup (warna kuning, prioritas: 4); 20 
berar� berkondisi Rusak (warna merah muda, prioritas: 3); 25 berar� berkondisi 
Hancur (warna merah tua, prioritas: 2); 30 berar� berkondisi fisik benda bisa Baik, 
Cukup, Rusak atau Hancur tetapi jenis kerusakannya ak�f, seper� indikasi 
serangan mikroorganisme atau insek, dan kondisi keasamannya/ pH pada saat 
pengamatan terlalu �nggi (warna merah tua sekali, prioritas: 1). Representasi grafik 
Bahan dan Kondisi koleksi ini juga dimaknai dengan adanya Usia Rela�f Benda 
(URB) dan Kode Nomor Inventaris (KNI) untuk penyederhanaan, dan untuk 
melacak No. Inv. atau lokasi benda akan tetap dengan mudah dengan melihat 
Da�ar (Tabel 2, hal. 09, atau Da�ar Koleksi 01 sampai 10 terlampir). Dengan 
pemahaman ini, jika saat ini kita menjumpai kain katun berkondisi bagus (baik) tapi 
ada indikasi jamur atau �ngkat keasamannya �nggi maka koleksi tersebut 
dikategorikan mengalami ancaman/ kerusakan ak�f dan skala prioritas yang 
tadinya 5 menjadi 1 (indikator warna hijau berubah menjadi merah tua sekali).

Usia Rela�f Benda (URB) akan muncul secara otoma�s, jika kita telah 
mengisi kolom isian (data field) tahun perolehan benda. URB adalah hasil 
pengurangan tanggal sekarang (Today) dan Tanggal Perolehan Benda (TPB) 
Bilamana kita �dak mengetahui tahun perolehan koleksi maka perlu dilakukan 
Tafsir Usia Rela�f Benda (TURB). Proses TURB diawali dengan memunculkan 
keseluruhan data, dan langkah berikutnya dengan mensor�r nomor inventaris 
benda.  Jika ada lima koleksi yang diketahui TPB-nya nomor 1 dan 5, maka setelah 
pensor�ran akan diketahui bahwa URB koleksi nomor 2, 3 dan 4 adalah antara URB 
koleksi nomor 1 dan 5. Jika koleksi no 1 sebagai pembatas atas disebut sebagai 
Tanggal Perolehan Benda Atas (TPBA)  dan koleksi no 5 sebagai Tanggal Perolehan 
Benda Bawah (TPBB). Dengan mengisi kolom TPBA dan TPBB maka sistem 
database secara otoma�s menilai angka Tafsir Usia Rela�f Benda (TURB), Lihat 
Tabel 2, hal. 09 atau Lampiran Da�ar 01 sampai 10. Disinilah letak manfaat 800 
koleksi pembanding untuk mempertajam hasil TURB dan validasi data lain, serta 
meminimalkan kesalahan interpretasi data. Sebagai gambaran, apabila analisis 
dipaksakan dengan hanya hasil observasi 200 koleksi untuk mengetahui usia rela�f 
koleksi dengan KNI 2 sampai 9, sedangkan yang diketahui dengan KNI 1 dan 10. 
Maka �ngkat kesalahan dari hasil pengamatan semakin besar dan akan berdampak 
pula pada penyimpulan laju atau percepatan kerusakan koleksi yang diama�.

C. Pembahasan Observasi
Observasi 200 teks�l diantara 1.000 koleksi teks�l (800 sebagai pembanding) 

memberikan gambaran bahwa pen�ngnya mempertahankan iden�tas pada se�ap 
koleksi berupa nomor inventaris. No. Inv. ini harus ditulis dalam format angka 6 (enam 
digit), misalnya koleksi dengan nomor inventaris 11 a harus ditulis dengan 000011 a. 
Diawali dengan iden�tas no. inv. yang benar selanjutnya diiku� dengan nama benda, 
asal benda, bahan, ukuran, kondisi, lokasi dan dilengkapi foto benda. Sistema�ka 
penulisan lokasi benda yang benar adalah menjelaskan lokasi gedung, ruang, nomor 
lemari dan laci. Keterangan dalam format gabungan teks dan numerik bisa dinotasikan 
lebih sederhana secara otoma�s dalam sistem database komputer, misalnya: 
GB.ST5.011.02 berar� koleksi disimpan dalam Gedung B (GB), di ruang Storage Teks�l 
lantai 5 (ST5), lemari 11 (011) dan laci 2 (02). Foto yang melengkapi data koleksi harus 
dibuat link, dan dibuat otoma�s menyimpan alamat berkas/ file foto dimana 
disimpan. No. inv., nama benda, asal benda, bahan, ukuran, kondisi, lokasi dan foto 
benda adalah isian data (data field) pokok yang harus ditulis dalam mengisi lembar 
inventaris atau lembar kondisi koleksi.

Dari seribu koleksi teks�l menunjukkan bahwa 726 koleksi berkondisi baik, 115 
berkondisi cukup (baik), 152 berkondisi rusak, 7 berkondisi hancur, dan 8 koleksi 

mengalami kerusakan ak�f. Dari 152 koleksi rusak menunjukkan pula 129 berbahan 
selulose (10 diantaranya ada komponen logamnya) dan 11 berbahan protein (1 
diantaranya ada komponen logamnya), namun perlu diketahui dari seribu koleksi yang 
diama� memang 930 berbahan selulose. Tetapi data menunjukkan bahwa kain yang 
memiliki komponen logam lebih banyak yang mengalami kerusakan, perha�kan 
Gambar Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17. 

Kisaran perolehan koleksi teks�l yang diama� adalah dari tahun 1867 (berumur 
rela�f 148 tahun) dan tahun 1949 (berumur rela�f 65 tahun). Dari pengamatan yang 
dirunut (disor�r) menurut usia rela�fnya, kain yang berumur semakin tua bukan 
berar� semakin rusak, atau sebaliknya: kain yang berumur semakin muda bukan 
berar� kain semakin baik kondisinya, perha�kan Gambar 4 halaman 12 dan Gambar 
Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17. 

Analisis kerusakan dengan memper�mbangkan kandungan air (pada koleksi), 
kondisi pH dan data iklim pada masa lalu �dak dapat dilakukan karena “Conditional and 
Climatic Data” yang tersedia �dak tersinkronisasi dengan koleksi yang diobservasi. Format 
data yang ada masih dibuat konvensional (belum digital), sehingga sulit untuk analisisnya.

III. PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari hasil observasi 200 koleksi pilihan menunjukkan bahwa hanya 3 (1,5%) koleksi 
berkondisi Baik (Prioritas 5, kisaran usia rela�f 74 sampai 134 tahun); 41 (20%) koleksi 
berkondisi Cukup (Prioritas 4, kisaran usia rela�f 69 sampai 134 tahun); 149 (74%) koleksi 
berkondisi Rusak (Prioritas 3, kisaran usia 108 sampai 148 tahun); 7 (4%) koleksi berkondisi 
Hancur (Prioritas 2, kisaran usia 109 sampai 134 tahun) dan 8 (5%) koleksi mengalami 
kerusakan Ak�f (Prioritas 1, kisaran usia rela�f 113 sampai 134 tahun). Perha�kan Gambar 
Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17.  Gambaran hasil observasi terhadap 200 
koleksi ini ditujukan pada koleksi rusak sehingga 1,5% dari 200 koleksi yang diobservasi 
bukan berar� sama kalau 1,5% dari seluruh koleksi Museum Nasional. (Perha�kan 
pembahasan halaman 11, ada 726 koleksi berkondisi baik di antara 1.000 koleksi yang 
diama�.)

Teks�l berserat selulose (kulit kayu, serat kapas, serat nanas, dsb.) dan berserat 
protein (sutera atau wool) yang beronamen logam cenderung mengalami kerusakan 
dengan prioritas �nggi (1, 2 dan 3). Usia rela�f diatas 74 tahun pada teks�l berornamen 
logam juga lebih banyak mengalami kerusakan.

B. Saran
Observasi terhadap 200 yang koleksi teks�l dengan tahun perolehan antara tahun 

1867 dan 1950 ini lebih mengandalkan pengamatan visual dan perlu di�ndak-lanju� 
dengan uji bahan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Uji bahan diarahkan pada 
iden�fikasi serat secara laboratoris, cek pH, cek kandungan air pada serat dan cek 
kandungan logam lain (yang biasa digunakan pada proses pencelupan warna atau pada 
garam logam). Walaupun “conditional and climatic data” yang ada masih konvensional dan 
belum tersinkronisasi dengan 200 koleksi yang diobservasi, tetapi dari uraian diatas paling 
�dak telah membuk�kan bahwa metode analisis yang menerapkan sistem database 
komputer mempermudah proses pekerjaan  observasi. Hasil observasi dan analisis inipun 
sekaligus menjadi tolok ukur (benchmarking) keberhasilan usaha perawatan dan 
pengawetan teks�l di Museum Nasional setelah dicek untuk beberapa tahun yang akan 
datang.

Saran perawatan dari 200 koleksi teks�l yang telah diobservasi dapat dilihat dalam 
se�ap lembar kondisi teks�l terlampir, adapun uraian dan rincian proses perawatan dapat 
dilihat di naskah “Konservasi Teks�l” (dapat diunduh di www.primastoria.net). 

Catatan:
Penyusun laporan ini juga telah menyelesaikan tulisan:
(semua berkas naskah dapat diunduh di situs www.primastoria.net)

1. Teks�l Tradisional: Pengenalan 
Bahan dan Teknik;

2. Konservasi Teks�l;
3. Pembersihan Noda;

4. Iden�fikasi Serat Teks�l;
5. Iden�fikasi Pewarna Teks�l;
6. Iden�fikasi Kanvas Lukisan;
7. Konservasi Lukisan.

Susunan Organisasi
MUSEUM NASIONAL
Permendikbud RI No. 48 Tahun 2012
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Gambar 1.



  I. PENDAHULAUN
A. Latar Belakang

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Museum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, 
pengumpulan, registrasi, perawatan, pengawetan, pengamanan, penyajian, publikasi, 
dan fasilitasi di bidang benda bernilai budaya berskala nasional (Permendikbud No. 48 
Tahun 2012). Dalam rangka menjalankan fungsi perawatan dan pengawetan benda 
bernilai budaya berskala nasional, Museum Nasional memiliki Bidang Perawatan dan 
Pengawetan.  Garis besar kegiatan bidang ini adalah:
1. pelaksanaan observasi kondisi benda bernilai budaya berskala nasional;
2. pelaksanaan uji laboratorium benda bernilai budaya berskala nasional;
3. pelaksanaan perawatan benda bernilai budaya berskala nasional;
4. pelaksanaan pengawetan benda bernilai budaya berskala nasional; dan
5. pelaksanaan pemantauan lingkungan mikro benda bernilai budaya berskala nasional.

Bidang Perawatan dan Pengawetan memilki �ga seksi, yaitu: Seksi Observasi, 
Seksi Perawatan dan Seksi Pengawetan. Seksi Observasi mempunyai tugas melakukan 
pendataan, klasifikasi, dan penentuan penanganan serta uji laboratorium benda bernilai 
budaya berskala nasional. Seksi Perawatan mempunyai tugas melakukan pembersihan, 
perbaikan, rekonstruksi, dan restorasi benda bernilai budaya berskala nasional. Seksi 
Pengawetan mempunyai tugas melakukan penguatan dan pelapisan serta pemantauan 
lingkungan mikro benda bernilai budaya berskala nasional.

Seksi Observasi pada Bidang Perawatan dan Pengawetan - Museum Nasional, 
memiliki rincian tugas:
1. melakukan penyusunan program kerja Seksi dan konsep program kerja Bidang;
2. melakukan pengamatan dan pendataan kondisi koleksi benda bernilai budaya 

berskala nasional;
3. melakukan uji laboratorium benda bernilai budaya berskala nasional;
4. melakukan klasifikasi kondisi koleksi benda bernilai budaya berskala nasional;
5. melakukan rekomendasi penanganan koleksi benda bernilai budaya berskala nasional;
6. melakukan penyusunan bahan bantuan teknis di bidang observasi koleksi benda 

bernilai budaya berskala nasional;
7. melakukan evaluasi pelaksanaan observasi benda bernilai budaya berskala nasional;
8. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan

 9. melakukan penyusunan laporan Seksi.

Garis besar dari tugas tersebut adalah mengama� benda secara utuh, mengenali/ 
iden�fikasi bahan dan cara pembuatan/ pembentukan benda, mengenali/ iden�fikasi 
kerusakan, menganalisis kerusakan yang kemungkinan diakibatkan oleh sifat bahan, 
kontruksi benda, faktor kondisi iklim (suhu dan kelembaban udara, cahaya dan polusi), 
serta kemungkinan kesalahan dalam penanganan. Dari hasil amatan dilanjutkan dengan 

penyimpulan suatu kerusakan dan usulan perawatan dan pengawetan. 

 B. Landasan Hukum
Penyusunan Laporan Tahunan Perorangan pada Seksi Observasi – Bidang Perawatan 

dan Pengawetan, MUSEUM NASIONAL, dengan memper�mbangkan:  
1. UU No. 11 Tahun 2010 tentang CAGAR BUDAYA;
2. UU No. 5 Tahun 2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA (ASN);
3. PP No. 46 Thn. 2011 dan Perka BKN No. 1 Thn. 2013 tentang Sasaran Kerja PNS [SKP]; 
4. PP No. 66 Tahun 2015 tentang MUSEUM;
5. Permendikbud RI No. 48 Tahun 2012 tentang ORGANISASI & TATA KERJA MUSEUM 

NASIONAL;
6. Permendikbud RI No. 27 Tahun 2013 tentang RINCIAN TUGAS MUSEUM NASIONAL;
7. Permen PANRB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Standar 

Operasional Prosedur);
8. Perka BKN No. 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 

(Sasaran Kerja PNS [SKP]);
9. Perka BKN No. 7 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Manajerial (SKM PNS); 

10. Perka BKN No. 8 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Teknis (SKT PNS).

  II. PEMBAHASAN OBSERVASI
A. Dasar Teori

Tahapan pemeliharaan koleksi melipu� observasi, perawatan dan pengawetan. 
Proses observasi atau pengamatan yang dilakukan Seksi Observasi diawali dengan 
serangkain proses iden�fikasi dan klasifikasi bahan baik secara visual atau dengan uji 
bahan, mengama� dan mempelajari (jenis dan proses) kerusakan, dan bersama-sama 
dengan Seksi Perawatan dan Seksi Pengawetan akan memutuskan metode perawatan dan 
pengawetan secara tepat. Seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan seksi-seksi pada 
Bidang Perawatan dan Pengawetan ini akan dievalusi secara klinis dengan 
memper�mbangkan ancangan anali�k ilmiah atau empiris, yang selanjutnya disebut 
sebagai ‘studi atau kajian konservasi’. Dalam hal ini, iden�fikasi dan klasifikasi bahan 
dengan mempelajari data keterawatan koleksi, data kondisi iklim dan perangkat penunjang 
penyimpanan atau displai yang mengitarinya dalam rentang waktu tertentu (yang lazim 
disebut sebagai studi konservasi secara empiris). Contoh kajian empiris yang faktual adalah 
pendapat bahwa lilin lebah memiliki sifat �dak merusak kain dengan menunjukkan buk� 
fragmen kain yang terbungkus lilin yang sudah berumur ribuan tahun dari Mesir. 

Sedangkan yang ilmiah adalah suatu kegiatan studi yang lebih mengedepankan 
pengetahuan teori�s dan pengamatan dengan menggunakan alat (modern). Contohnya 
pembuk�an unsur logam sebagai garam logam pada proses pewarnaan dengan 
Spektroskopi Fluoresensi Sinar-X pada fragmen kain. Perha�kan Tabel 1 dan Gambar 2.

Rangkaian proses dan hasil kegiatan seksi-seksi dalam Bidang Perawatan dan 
Pengawetan (Bidang PP) akan terekam dalam formulir isian ‘Lembar Kondisi Koleksi’, 
selanjutnya disingkat LKKo. LKKo ini akan memuat informasi berkaitan nomor iden�tas dan 
nama koleksi, jenis bahan, jenis kerusakan (kondisi keterawatan), usulan perawatan 
(mencakup �ndakan yang bersifat kura�f – restora�f atau penghen�an proses kerusakan 
dan perbaikannya), serta usulan pengawetan (�ndakan yang bersifat preven�f atau 
penghambatan dari kemungkinan proses kerusakan). Menurut sifat dan jenis 
kerusakannya, Lembar Kondisi Koleksi (LKKo) akan dikelompokkan menjadi LKKo-Umum 
(Campuran), Logam, Batu, Keramik, Kayu, Teks�l, Kertas dan Lukisan. Kemudian Bidang PP 
ini juga melakukan survai kondisi klimatalogi yang informasinya dicantumkan dalam 
‘Lembar Data Klimatologi’, yang selanjutnya disebut LDK. LDK memuat keterangan yang 
berhubungan dengan suhu dan kelembaban udara (suhu permukaan dan kadar air benda), 
intesitas cahaya, radiasi ultra-violet (UV), dan polusi udara. Data atau dokumen tambahan 
(DDT) juga diperlukan, dan bisa berupa data jenis bahan dan konstruksi lemari simpan atau 

displai, gambar atau desain (�ga dimensi dan berskala ukuran) ruang simpan atau pamer, 
berikut bahan (pustaka) rujukan atau (data pribadi) narasumber. Lihat Lampiran 11 - 25.

Kumpulan informasi dalam LIK, LKKo, LDK dan DDT adalah dokumen pen�ng di 
museum yang harus terawat dan dikelola dengan baik. Dokumen-dokumen ini secara 
fisik bisa berupa lembar kertas cetakan atau berupa format digital (so�-copy siap cetak, 
selanjutnya disingkat SCSC, yang mungkin tersimpan dalam CD). Pengelolaan dokumen 
kertas (termasuk CD, sebagai data ma�) secara fisik yang biasanya dilakukan pustakawan 
atau arsiparis ini memerlukan folder, lemari simpan dan ruangan yang memadai. Tetapi 
pengelolaan kumpulan informasi pada LIK, LKKo, LDK dan DDT dalam sistem database 
konservasi (Dasi) adalah yang paling umum dilakukan pada abad informasi saat ini. 

Observasi terhadap 200 teks�l diantara 1.000  koleksi teks�l (800 koleksi sebagai 
pembanding) yang dilakukan secara visual ini dengan memper�mbangkan lingkup data 
(data field) sebagaimana dimuat dalam Blangko Lembar Kondisi Koleksi (Umum) dan 
Lembar Kondisi Teks�l (Khusus), lihat halaman 06 dan 07. Laju percepatan kerusakan 
teks�l dengan memper�mbangkan usia rela�f benda (URB), jenis bahan (yang 
dikonversi dalam bentuk angka, untuk selanjutnya disebut sebagai notasi jenis bahan dan 
disingkat NJB), kondisi benda saat pengamatan (yang dikonversi dalam bentuk angka, 
untuk selanjutnya disebut sebagai �ngkat kerusakan benda dan disingkat TKB). 
Observasi ini dianalisis dengan sistem database khusus konservasi (dengan kode 
CuraTool), yang secara langsung dan otoma�s menampilkan grafik sebagai hasil 
pembandingan antara URB, NJB dan TKB, lihat Gambar 3 hal. 11 dan Gambar 4 hal. 12. 
Analisis dari hasil observasi ini juga memper�mbangkan data-data LDK dan DDT.

B. Prosedur Observasi
1.  Mengama� benda koleksi secara menyeluruh (depan, belakang, samping kanan dan 

kiri, serta bagian atas dan bawah). Dengan sangat ha�-ha�, angkat benda dengan kaus 
tangan untuk melihat bagian bawah koleksi. dan mendetail. Gunakan pensil untuk 
mengisi formulir Lembar Kondisi Koleksi (LKKo & LKTe), hindari penggunaan ballpoint 
dan alat tulis ber�nta lain untuk menghindari resiko ternodanya koleksi dari alat tulis 
ber�nta tersebut. Lepaskan jam tangan, gelang tangan, alat tulis atau benda apapun 
yang berada di kantong baju, name tag yang digantungkan di krah baju atau leher, dan 
hal-hal lain yang bisa beresiko terhadap koleksi yang akan kita ama� (observasi).
Penjelasan Lembar Kondisi Koleksi (LKKo), lihat halaman 6 dan 7. Semua isian data 
(data field) pada Lembar Kondisi diberi nomor untuk kemudahan penjelasan dan 
pengkodean dalam hal untuk pembahasan (analisa data) berikut pelaporannya.
a. Keterangan Pokok: No. Urut, No. Inv., Nama Benda, Asal Benda, Keterangan/ Deskripsi 

Singkat, Ukuran, Kondisi dan Lokasi Benda. 
b. Bahan.  Bahan pembentuk koleksi secara umum dikelompokkan menjadi: Logam, 

Non-Logam, Selulose, Protein dan Lain-lain. Logam dan Non Logam dapat masuk 
kategori Anorganik, sedang Selulose dan Protein masuk kategori Organik. Jika 

[ 01 ]

bahan organik dari binatang dimasukkan dalam kelompok Protein, sedangkan 
yang dari tumbuh-tumbuhan masuk ke dalam kelompok Selulose. Tetapi ada 
bahan yang masuk kelompok Lain-lain karena bahan tersebut memiliki 
komponen organik dan anorganik. Bahan teks�l �dak bisa dikelompokkan hanya 
di satu kelompok Organik, tetapi harus dipisahkan ke Protein (teks�l yang 
berbahan dasar sutera atau wol) atau ke Selulose (teks�l yang berbahan dasar 
kapas, rami, atau goni). Bahan pembersih yang bersifat asam agak kuat dapat 
merusak kain terbuat dari kapas tapi aman bagi kain yang terbuat dari sutera. 
Perha�kan Lembar Kondisi Koleksi (LKKo) pada halaman 6, dan bandingkan 
dengan Lembar Kondisi Teks�l (LKTe) pada halaman 7.

c. Kondisi Benda Pada Saat Pengamatan. Kondisi keterawatan koleksi 
dikelompokkan menjadi Kerusakan Fisik (1. Rapuh, 2. Kotor, 3. Lemak, 4. Kelupas, 
5. Gores,  6. Retak, 7. Patah, 8. Hilang, 9. Basah, 10. Kering, 11. Lain), Kerusakan 
Kimiawi (1. Lapuk, 2. Pudar, 3. Korosi, 4. Oksidasi, 5. Bau, 6. Noda, 7. Kristal garam, 
8. Lain) dan Kerusakan Bio�s (1. Jamur, 2. Insek, 3. Ganggang, 4. Lumut, 5. Lichens, 
6. Lain). Kondisi rapuh (fragile) pada kelompok kerusakan fisik dibedakan dengan 
lapuk (brittle) pada kelompok kerusakan kimiawi, karena dalam penger�an ini 
rapuh bisa dimungkinkan menjadi agak kuat setelah proses kontrol kelembaban, 
sedangkan lapuk cenderung ke arah hancur dan �dak bisa direkondisi lagi.

d. Kondisi Iklim Mikro dan Makro Pada Saat Pengamatan. Dengan memper- 
�mbangkan Lembar Data Klimatologi (LDK), serta memperhitungkan alat-alat 
ukur dan prosedur kalibrasi.
Iklim mikro adalah kondisi suhu, kelembaban, cahaya dan sejenisnya yang ada 
disekitar benda atau koleksi. Data iklim mikro biasanya dicatat di Lembar Kondisi 
Koleksi (seperti pada halaman 6 dan 7). Kalau koleksi ditempatkan dalam lemari simpan 
berarti iklim mikro sama dengan  yang ada didalam lemari simpan. Sedangkan yang 
iklim makro adalah kondisi suhu, kelembaban, cahaya dan sejenisnya yang ada diluar 
iklim mikro. Data iklim makro biasanya dicatat di Lembar Data Klimatologi (halaman 
18 dan 19). Weintraub (2002) menjelaskan pengertian dan perhitungan Equilibrium 
Moisture Content (EMC) dan EMC/RH isotherm bahan organik (kapas, linen, kertas, 
kayu, dsb.); serta kapasitas bu�ering (MH) dan rekondisi silicagel.

e. Usulan Perawatan dan Pengawetan. Dibahas secara lengkap di “Teks�l 
Tradisional: Pengenalan Bahan dan Teknik” dan “Konservasi Teks�l”;

f.  Usulan Uji Bahan (Laboratorium). Melalui serangkaian proses observasi dari 
sekian banyak koleksi atau memper�mbangkan suatu kondisi tertentu 
terjadinya kerusakan pada koleksi, Konservator akan mengusulkan uji bahan. Uji 
bahan dimaksudkan untuk mengetahui proses terjadinya kerusakan dan atau 
penguatan data pendukung untuk keperluan studi konservasi dan koleksi �ngkat 
lanjut. Studi �ngkat lanjut ini bisa berupa pembuatan Alur Waktu (Timeline) 
bahan atau tehnik pembuatan suatu benda pada suatu masa atau periode 
tertentu, yang mana bahan atau tehnik ini sebagai bagian dari suatu koleksi yang 
�dak bisa digan�kan (sebagai atribut teknologis). 
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g. Teknik Pengamatan. Teknik pengamataan adalah penjelasan dengan cara dan alat 
bantu apa pada saat seseorang mengama� kondisi keterawatan koleksi di 
museum.

2. Analisis Data Observasi. 
Analisis data observasi bisa dilakukan pada beberapa kemungkinan. Pertama 

adalah analisis berdasarkan dari pengumpulan data proses perawatan dan 
pengawetan, data iklim pada lingkungan benda yang menjalani proses perawatan 
dan pengawetan, data iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG) untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, serta data-data pendukung lainnya. 
Kedua adalah analisis data hasil observasi dari sejumlah koleksi (kumpulan data hasil 
observasi sendiri). Ke�ga adalah pembahasan berdasarkan gabungan dari langkah 
pertama dan kedua. Tetapi pokok bahasan utama tetap, yakni penyimpulan tentang 
kondisi keterawatan koleksi berkaitan dengan kondisi bahan, cara pembuatan dan 
kondisi iklim yang mengitarinya. Evaluasi dan �njauan proses kerja perawatan dan 
pengawetan pada masa lalu dan masa akan datang juga akan dilakukan. 

Entri data hasil survei lapangan pada Lembar Kondisi Teks�l (LKTe, hal. 07) ke 
dalam sistem database khusus konservasi, dan selanjutnya di�njau dan diedit melalui 
Menu Da�ar Edi�ng dan Kontrol Data (Tabel 2, hal. 09). Ada konversi data teks ke 
bentuk numerik, sehingga data dapat langsung dipresentasikan dalam bentuk grafik. 
Konversi ini akan melipu�: Jenis Bahan (NJB) dan Tingkat Kerusakan Benda (TKB). 

Notasi Jenis Bahan (NJB): untuk bahan selulose (kulit kayu, kapas, serat nanas, dan 
sejenisnya) memiliki angka 40 (warna hijau); untuk bahan protein (sutera, wool, 
kulit binatang, dan sejenisnya) memiliki angka 50 (warna kuning); untuk bahan 
logam memiliki angka 5 (warna merah); untuk kombinasi selulose dan logam 
memiliki angka 45 (warna hijau tua) dan untuk bahan kombinasi protein dan logam 
memiliki angka 55 (warna kuning tua). Di sini, Sistem Database Konservasi akan 
secara otoma�s menampilkan Grafik Analisis Spontan (GAS) untuk mengetahui 
hubungan antara Usia (URB), Bahan (NJB) dan Tingkat Kerusakan Benda (TKB), 
lihat gambar 3 dan 4 pada halaman 11 dan 12. 

Tingkat Kerusakan Benda (TKB) 10 berar� berkondisi Baik (warna hijau, 
prioritas konservasi: 5); 15 berar� berkondisi Cukup (warna kuning, prioritas: 4); 20 
berar� berkondisi Rusak (warna merah muda, prioritas: 3); 25 berar� berkondisi 
Hancur (warna merah tua, prioritas: 2); 30 berar� berkondisi fisik benda bisa Baik, 
Cukup, Rusak atau Hancur tetapi jenis kerusakannya ak�f, seper� indikasi 
serangan mikroorganisme atau insek, dan kondisi keasamannya/ pH pada saat 
pengamatan terlalu �nggi (warna merah tua sekali, prioritas: 1). Representasi grafik 
Bahan dan Kondisi koleksi ini juga dimaknai dengan adanya Usia Rela�f Benda 
(URB) dan Kode Nomor Inventaris (KNI) untuk penyederhanaan, dan untuk 
melacak No. Inv. atau lokasi benda akan tetap dengan mudah dengan melihat 
Da�ar (Tabel 2, hal. 09, atau Da�ar Koleksi 01 sampai 10 terlampir). Dengan 
pemahaman ini, jika saat ini kita menjumpai kain katun berkondisi bagus (baik) tapi 
ada indikasi jamur atau �ngkat keasamannya �nggi maka koleksi tersebut 
dikategorikan mengalami ancaman/ kerusakan ak�f dan skala prioritas yang 
tadinya 5 menjadi 1 (indikator warna hijau berubah menjadi merah tua sekali).

Usia Rela�f Benda (URB) akan muncul secara otoma�s, jika kita telah 
mengisi kolom isian (data field) tahun perolehan benda. URB adalah hasil 
pengurangan tanggal sekarang (Today) dan Tanggal Perolehan Benda (TPB) 
Bilamana kita �dak mengetahui tahun perolehan koleksi maka perlu dilakukan 
Tafsir Usia Rela�f Benda (TURB). Proses TURB diawali dengan memunculkan 
keseluruhan data, dan langkah berikutnya dengan mensor�r nomor inventaris 
benda.  Jika ada lima koleksi yang diketahui TPB-nya nomor 1 dan 5, maka setelah 
pensor�ran akan diketahui bahwa URB koleksi nomor 2, 3 dan 4 adalah antara URB 
koleksi nomor 1 dan 5. Jika koleksi no 1 sebagai pembatas atas disebut sebagai 
Tanggal Perolehan Benda Atas (TPBA)  dan koleksi no 5 sebagai Tanggal Perolehan 
Benda Bawah (TPBB). Dengan mengisi kolom TPBA dan TPBB maka sistem 
database secara otoma�s menilai angka Tafsir Usia Rela�f Benda (TURB), Lihat 
Tabel 2, hal. 09 atau Lampiran Da�ar 01 sampai 10. Disinilah letak manfaat 800 
koleksi pembanding untuk mempertajam hasil TURB dan validasi data lain, serta 
meminimalkan kesalahan interpretasi data. Sebagai gambaran, apabila analisis 
dipaksakan dengan hanya hasil observasi 200 koleksi untuk mengetahui usia rela�f 
koleksi dengan KNI 2 sampai 9, sedangkan yang diketahui dengan KNI 1 dan 10. 
Maka �ngkat kesalahan dari hasil pengamatan semakin besar dan akan berdampak 
pula pada penyimpulan laju atau percepatan kerusakan koleksi yang diama�.

C. Pembahasan Observasi
Observasi 200 teks�l diantara 1.000 koleksi teks�l (800 sebagai pembanding) 

memberikan gambaran bahwa pen�ngnya mempertahankan iden�tas pada se�ap 
koleksi berupa nomor inventaris. No. Inv. ini harus ditulis dalam format angka 6 (enam 
digit), misalnya koleksi dengan nomor inventaris 11 a harus ditulis dengan 000011 a. 
Diawali dengan iden�tas no. inv. yang benar selanjutnya diiku� dengan nama benda, 
asal benda, bahan, ukuran, kondisi, lokasi dan dilengkapi foto benda. Sistema�ka 
penulisan lokasi benda yang benar adalah menjelaskan lokasi gedung, ruang, nomor 
lemari dan laci. Keterangan dalam format gabungan teks dan numerik bisa dinotasikan 
lebih sederhana secara otoma�s dalam sistem database komputer, misalnya: 
GB.ST5.011.02 berar� koleksi disimpan dalam Gedung B (GB), di ruang Storage Teks�l 
lantai 5 (ST5), lemari 11 (011) dan laci 2 (02). Foto yang melengkapi data koleksi harus 
dibuat link, dan dibuat otoma�s menyimpan alamat berkas/ file foto dimana 
disimpan. No. inv., nama benda, asal benda, bahan, ukuran, kondisi, lokasi dan foto 
benda adalah isian data (data field) pokok yang harus ditulis dalam mengisi lembar 
inventaris atau lembar kondisi koleksi.

Dari seribu koleksi teks�l menunjukkan bahwa 726 koleksi berkondisi baik, 115 
berkondisi cukup (baik), 152 berkondisi rusak, 7 berkondisi hancur, dan 8 koleksi 
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mengalami kerusakan ak�f. Dari 152 koleksi rusak menunjukkan pula 129 berbahan 
selulose (10 diantaranya ada komponen logamnya) dan 11 berbahan protein (1 
diantaranya ada komponen logamnya), namun perlu diketahui dari seribu koleksi yang 
diama� memang 930 berbahan selulose. Tetapi data menunjukkan bahwa kain yang 
memiliki komponen logam lebih banyak yang mengalami kerusakan, perha�kan 
Gambar Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17. 

Kisaran perolehan koleksi teks�l yang diama� adalah dari tahun 1867 (berumur 
rela�f 148 tahun) dan tahun 1949 (berumur rela�f 65 tahun). Dari pengamatan yang 
dirunut (disor�r) menurut usia rela�fnya, kain yang berumur semakin tua bukan 
berar� semakin rusak, atau sebaliknya: kain yang berumur semakin muda bukan 
berar� kain semakin baik kondisinya, perha�kan Gambar 4 halaman 12 dan Gambar 
Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17. 

Analisis kerusakan dengan memper�mbangkan kandungan air (pada koleksi), 
kondisi pH dan data iklim pada masa lalu �dak dapat dilakukan karena “Conditional and 
Climatic Data” yang tersedia �dak tersinkronisasi dengan koleksi yang diobservasi. Format 
data yang ada masih dibuat konvensional (belum digital), sehingga sulit untuk analisisnya.

III. PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari hasil observasi 200 koleksi pilihan menunjukkan bahwa hanya 3 (1,5%) koleksi 
berkondisi Baik (Prioritas 5, kisaran usia rela�f 74 sampai 134 tahun); 41 (20%) koleksi 
berkondisi Cukup (Prioritas 4, kisaran usia rela�f 69 sampai 134 tahun); 149 (74%) koleksi 
berkondisi Rusak (Prioritas 3, kisaran usia 108 sampai 148 tahun); 7 (4%) koleksi berkondisi 
Hancur (Prioritas 2, kisaran usia 109 sampai 134 tahun) dan 8 (5%) koleksi mengalami 
kerusakan Ak�f (Prioritas 1, kisaran usia rela�f 113 sampai 134 tahun). Perha�kan Gambar 
Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17.  Gambaran hasil observasi terhadap 200 
koleksi ini ditujukan pada koleksi rusak sehingga 1,5% dari 200 koleksi yang diobservasi 
bukan berar� sama kalau 1,5% dari seluruh koleksi Museum Nasional. (Perha�kan 
pembahasan halaman 11, ada 726 koleksi berkondisi baik di antara 1.000 koleksi yang 
diama�.)

Teks�l berserat selulose (kulit kayu, serat kapas, serat nanas, dsb.) dan berserat 
protein (sutera atau wool) yang beronamen logam cenderung mengalami kerusakan 
dengan prioritas �nggi (1, 2 dan 3). Usia rela�f diatas 74 tahun pada teks�l berornamen 
logam juga lebih banyak mengalami kerusakan.

B. Saran
Observasi terhadap 200 yang koleksi teks�l dengan tahun perolehan antara tahun 

1867 dan 1950 ini lebih mengandalkan pengamatan visual dan perlu di�ndak-lanju� 
dengan uji bahan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Uji bahan diarahkan pada 
iden�fikasi serat secara laboratoris, cek pH, cek kandungan air pada serat dan cek 
kandungan logam lain (yang biasa digunakan pada proses pencelupan warna atau pada 
garam logam). Walaupun “conditional and climatic data” yang ada masih konvensional dan 
belum tersinkronisasi dengan 200 koleksi yang diobservasi, tetapi dari uraian diatas paling 
�dak telah membuk�kan bahwa metode analisis yang menerapkan sistem database 
komputer mempermudah proses pekerjaan  observasi. Hasil observasi dan analisis inipun 
sekaligus menjadi tolok ukur (benchmarking) keberhasilan usaha perawatan dan 
pengawetan teks�l di Museum Nasional setelah dicek untuk beberapa tahun yang akan 
datang.

Saran perawatan dari 200 koleksi teks�l yang telah diobservasi dapat dilihat dalam 
se�ap lembar kondisi teks�l terlampir, adapun uraian dan rincian proses perawatan dapat 
dilihat di naskah “Konservasi Teks�l” (dapat diunduh di www.primastoria.net). 



  I. PENDAHULAUN
A. Latar Belakang

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Museum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, 
pengumpulan, registrasi, perawatan, pengawetan, pengamanan, penyajian, publikasi, 
dan fasilitasi di bidang benda bernilai budaya berskala nasional (Permendikbud No. 48 
Tahun 2012). Dalam rangka menjalankan fungsi perawatan dan pengawetan benda 
bernilai budaya berskala nasional, Museum Nasional memiliki Bidang Perawatan dan 
Pengawetan.  Garis besar kegiatan bidang ini adalah:
1. pelaksanaan observasi kondisi benda bernilai budaya berskala nasional;
2. pelaksanaan uji laboratorium benda bernilai budaya berskala nasional;
3. pelaksanaan perawatan benda bernilai budaya berskala nasional;
4. pelaksanaan pengawetan benda bernilai budaya berskala nasional; dan
5. pelaksanaan pemantauan lingkungan mikro benda bernilai budaya berskala nasional.

Bidang Perawatan dan Pengawetan memilki �ga seksi, yaitu: Seksi Observasi, 
Seksi Perawatan dan Seksi Pengawetan. Seksi Observasi mempunyai tugas melakukan 
pendataan, klasifikasi, dan penentuan penanganan serta uji laboratorium benda bernilai 
budaya berskala nasional. Seksi Perawatan mempunyai tugas melakukan pembersihan, 
perbaikan, rekonstruksi, dan restorasi benda bernilai budaya berskala nasional. Seksi 
Pengawetan mempunyai tugas melakukan penguatan dan pelapisan serta pemantauan 
lingkungan mikro benda bernilai budaya berskala nasional.

Seksi Observasi pada Bidang Perawatan dan Pengawetan - Museum Nasional, 
memiliki rincian tugas:
1. melakukan penyusunan program kerja Seksi dan konsep program kerja Bidang;
2. melakukan pengamatan dan pendataan kondisi koleksi benda bernilai budaya 

berskala nasional;
3. melakukan uji laboratorium benda bernilai budaya berskala nasional;
4. melakukan klasifikasi kondisi koleksi benda bernilai budaya berskala nasional;
5. melakukan rekomendasi penanganan koleksi benda bernilai budaya berskala nasional;
6. melakukan penyusunan bahan bantuan teknis di bidang observasi koleksi benda 

bernilai budaya berskala nasional;
7. melakukan evaluasi pelaksanaan observasi benda bernilai budaya berskala nasional;
8. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan

 9. melakukan penyusunan laporan Seksi.

Garis besar dari tugas tersebut adalah mengama� benda secara utuh, mengenali/ 
iden�fikasi bahan dan cara pembuatan/ pembentukan benda, mengenali/ iden�fikasi 
kerusakan, menganalisis kerusakan yang kemungkinan diakibatkan oleh sifat bahan, 
kontruksi benda, faktor kondisi iklim (suhu dan kelembaban udara, cahaya dan polusi), 
serta kemungkinan kesalahan dalam penanganan. Dari hasil amatan dilanjutkan dengan 

penyimpulan suatu kerusakan dan usulan perawatan dan pengawetan. 

 B. Landasan Hukum
Penyusunan Laporan Tahunan Perorangan pada Seksi Observasi – Bidang Perawatan 

dan Pengawetan, MUSEUM NASIONAL, dengan memper�mbangkan:  
1. UU No. 11 Tahun 2010 tentang CAGAR BUDAYA;
2. UU No. 5 Tahun 2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA (ASN);
3. PP No. 46 Thn. 2011 dan Perka BKN No. 1 Thn. 2013 tentang Sasaran Kerja PNS [SKP]; 
4. PP No. 66 Tahun 2015 tentang MUSEUM;
5. Permendikbud RI No. 48 Tahun 2012 tentang ORGANISASI & TATA KERJA MUSEUM 

NASIONAL;
6. Permendikbud RI No. 27 Tahun 2013 tentang RINCIAN TUGAS MUSEUM NASIONAL;
7. Permen PANRB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Standar 

Operasional Prosedur);
8. Perka BKN No. 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 

(Sasaran Kerja PNS [SKP]);
9. Perka BKN No. 7 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Manajerial (SKM PNS); 

10. Perka BKN No. 8 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Teknis (SKT PNS).

  II. PEMBAHASAN OBSERVASI
A. Dasar Teori

Tahapan pemeliharaan koleksi melipu� observasi, perawatan dan pengawetan. 
Proses observasi atau pengamatan yang dilakukan Seksi Observasi diawali dengan 
serangkain proses iden�fikasi dan klasifikasi bahan baik secara visual atau dengan uji 
bahan, mengama� dan mempelajari (jenis dan proses) kerusakan, dan bersama-sama 
dengan Seksi Perawatan dan Seksi Pengawetan akan memutuskan metode perawatan dan 
pengawetan secara tepat. Seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan seksi-seksi pada 
Bidang Perawatan dan Pengawetan ini akan dievalusi secara klinis dengan 
memper�mbangkan ancangan anali�k ilmiah atau empiris, yang selanjutnya disebut 
sebagai ‘studi atau kajian konservasi’. Dalam hal ini, iden�fikasi dan klasifikasi bahan 
dengan mempelajari data keterawatan koleksi, data kondisi iklim dan perangkat penunjang 
penyimpanan atau displai yang mengitarinya dalam rentang waktu tertentu (yang lazim 
disebut sebagai studi konservasi secara empiris). Contoh kajian empiris yang faktual adalah 
pendapat bahwa lilin lebah memiliki sifat �dak merusak kain dengan menunjukkan buk� 
fragmen kain yang terbungkus lilin yang sudah berumur ribuan tahun dari Mesir. 

Sedangkan yang ilmiah adalah suatu kegiatan studi yang lebih mengedepankan 
pengetahuan teori�s dan pengamatan dengan menggunakan alat (modern). Contohnya 
pembuk�an unsur logam sebagai garam logam pada proses pewarnaan dengan 
Spektroskopi Fluoresensi Sinar-X pada fragmen kain. Perha�kan Tabel 1 dan Gambar 2.

Rangkaian proses dan hasil kegiatan seksi-seksi dalam Bidang Perawatan dan 
Pengawetan (Bidang PP) akan terekam dalam formulir isian ‘Lembar Kondisi Koleksi’, 
selanjutnya disingkat LKKo. LKKo ini akan memuat informasi berkaitan nomor iden�tas dan 
nama koleksi, jenis bahan, jenis kerusakan (kondisi keterawatan), usulan perawatan 
(mencakup �ndakan yang bersifat kura�f – restora�f atau penghen�an proses kerusakan 
dan perbaikannya), serta usulan pengawetan (�ndakan yang bersifat preven�f atau 
penghambatan dari kemungkinan proses kerusakan). Menurut sifat dan jenis 
kerusakannya, Lembar Kondisi Koleksi (LKKo) akan dikelompokkan menjadi LKKo-Umum 
(Campuran), Logam, Batu, Keramik, Kayu, Teks�l, Kertas dan Lukisan. Kemudian Bidang PP 
ini juga melakukan survai kondisi klimatalogi yang informasinya dicantumkan dalam 
‘Lembar Data Klimatologi’, yang selanjutnya disebut LDK. LDK memuat keterangan yang 
berhubungan dengan suhu dan kelembaban udara (suhu permukaan dan kadar air benda), 
intesitas cahaya, radiasi ultra-violet (UV), dan polusi udara. Data atau dokumen tambahan 
(DDT) juga diperlukan, dan bisa berupa data jenis bahan dan konstruksi lemari simpan atau 

displai, gambar atau desain (�ga dimensi dan berskala ukuran) ruang simpan atau pamer, 
berikut bahan (pustaka) rujukan atau (data pribadi) narasumber. Lihat Lampiran 11 - 25.

Kumpulan informasi dalam LIK, LKKo, LDK dan DDT adalah dokumen pen�ng di 
museum yang harus terawat dan dikelola dengan baik. Dokumen-dokumen ini secara 
fisik bisa berupa lembar kertas cetakan atau berupa format digital (so�-copy siap cetak, 
selanjutnya disingkat SCSC, yang mungkin tersimpan dalam CD). Pengelolaan dokumen 
kertas (termasuk CD, sebagai data ma�) secara fisik yang biasanya dilakukan pustakawan 
atau arsiparis ini memerlukan folder, lemari simpan dan ruangan yang memadai. Tetapi 
pengelolaan kumpulan informasi pada LIK, LKKo, LDK dan DDT dalam sistem database 
konservasi (Dasi) adalah yang paling umum dilakukan pada abad informasi saat ini. 

Observasi terhadap 200 teks�l diantara 1.000  koleksi teks�l (800 koleksi sebagai 
pembanding) yang dilakukan secara visual ini dengan memper�mbangkan lingkup data 
(data field) sebagaimana dimuat dalam Blangko Lembar Kondisi Koleksi (Umum) dan 
Lembar Kondisi Teks�l (Khusus), lihat halaman 06 dan 07. Laju percepatan kerusakan 
teks�l dengan memper�mbangkan usia rela�f benda (URB), jenis bahan (yang 
dikonversi dalam bentuk angka, untuk selanjutnya disebut sebagai notasi jenis bahan dan 
disingkat NJB), kondisi benda saat pengamatan (yang dikonversi dalam bentuk angka, 
untuk selanjutnya disebut sebagai �ngkat kerusakan benda dan disingkat TKB). 
Observasi ini dianalisis dengan sistem database khusus konservasi (dengan kode 
CuraTool), yang secara langsung dan otoma�s menampilkan grafik sebagai hasil 
pembandingan antara URB, NJB dan TKB, lihat Gambar 3 hal. 11 dan Gambar 4 hal. 12. 
Analisis dari hasil observasi ini juga memper�mbangkan data-data LDK dan DDT.

B. Prosedur Observasi
1.  Mengama� benda koleksi secara menyeluruh (depan, belakang, samping kanan dan 

kiri, serta bagian atas dan bawah). Dengan sangat ha�-ha�, angkat benda dengan kaus 
tangan untuk melihat bagian bawah koleksi. dan mendetail. Gunakan pensil untuk 
mengisi formulir Lembar Kondisi Koleksi (LKKo & LKTe), hindari penggunaan ballpoint 
dan alat tulis ber�nta lain untuk menghindari resiko ternodanya koleksi dari alat tulis 
ber�nta tersebut. Lepaskan jam tangan, gelang tangan, alat tulis atau benda apapun 
yang berada di kantong baju, name tag yang digantungkan di krah baju atau leher, dan 
hal-hal lain yang bisa beresiko terhadap koleksi yang akan kita ama� (observasi).
Penjelasan Lembar Kondisi Koleksi (LKKo), lihat halaman 6 dan 7. Semua isian data 
(data field) pada Lembar Kondisi diberi nomor untuk kemudahan penjelasan dan 
pengkodean dalam hal untuk pembahasan (analisa data) berikut pelaporannya.
a. Keterangan Pokok: No. Urut, No. Inv., Nama Benda, Asal Benda, Keterangan/ Deskripsi 

Singkat, Ukuran, Kondisi dan Lokasi Benda. 
b. Bahan.  Bahan pembentuk koleksi secara umum dikelompokkan menjadi: Logam, 

Non-Logam, Selulose, Protein dan Lain-lain. Logam dan Non Logam dapat masuk 
kategori Anorganik, sedang Selulose dan Protein masuk kategori Organik. Jika 
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bahan organik dari binatang dimasukkan dalam kelompok Protein, sedangkan 
yang dari tumbuh-tumbuhan masuk ke dalam kelompok Selulose. Tetapi ada 
bahan yang masuk kelompok Lain-lain karena bahan tersebut memiliki 
komponen organik dan anorganik. Bahan teks�l �dak bisa dikelompokkan hanya 
di satu kelompok Organik, tetapi harus dipisahkan ke Protein (teks�l yang 
berbahan dasar sutera atau wol) atau ke Selulose (teks�l yang berbahan dasar 
kapas, rami, atau goni). Bahan pembersih yang bersifat asam agak kuat dapat 
merusak kain terbuat dari kapas tapi aman bagi kain yang terbuat dari sutera. 
Perha�kan Lembar Kondisi Koleksi (LKKo) pada halaman 6, dan bandingkan 
dengan Lembar Kondisi Teks�l (LKTe) pada halaman 7.

c. Kondisi Benda Pada Saat Pengamatan. Kondisi keterawatan koleksi 
dikelompokkan menjadi Kerusakan Fisik (1. Rapuh, 2. Kotor, 3. Lemak, 4. Kelupas, 
5. Gores,  6. Retak, 7. Patah, 8. Hilang, 9. Basah, 10. Kering, 11. Lain), Kerusakan 
Kimiawi (1. Lapuk, 2. Pudar, 3. Korosi, 4. Oksidasi, 5. Bau, 6. Noda, 7. Kristal garam, 
8. Lain) dan Kerusakan Bio�s (1. Jamur, 2. Insek, 3. Ganggang, 4. Lumut, 5. Lichens, 
6. Lain). Kondisi rapuh (fragile) pada kelompok kerusakan fisik dibedakan dengan 
lapuk (brittle) pada kelompok kerusakan kimiawi, karena dalam penger�an ini 
rapuh bisa dimungkinkan menjadi agak kuat setelah proses kontrol kelembaban, 
sedangkan lapuk cenderung ke arah hancur dan �dak bisa direkondisi lagi.

d. Kondisi Iklim Mikro dan Makro Pada Saat Pengamatan. Dengan memper- 
�mbangkan Lembar Data Klimatologi (LDK), serta memperhitungkan alat-alat 
ukur dan prosedur kalibrasi.
Iklim mikro adalah kondisi suhu, kelembaban, cahaya dan sejenisnya yang ada 
disekitar benda atau koleksi. Data iklim mikro biasanya dicatat di Lembar Kondisi 
Koleksi (seperti pada halaman 6 dan 7). Kalau koleksi ditempatkan dalam lemari simpan 
berarti iklim mikro sama dengan  yang ada didalam lemari simpan. Sedangkan yang 
iklim makro adalah kondisi suhu, kelembaban, cahaya dan sejenisnya yang ada diluar 
iklim mikro. Data iklim makro biasanya dicatat di Lembar Data Klimatologi (halaman 
18 dan 19). Weintraub (2002) menjelaskan pengertian dan perhitungan Equilibrium 
Moisture Content (EMC) dan EMC/RH isotherm bahan organik (kapas, linen, kertas, 
kayu, dsb.); serta kapasitas bu�ering (MH) dan rekondisi silicagel.

e. Usulan Perawatan dan Pengawetan. Dibahas secara lengkap di “Teks�l 
Tradisional: Pengenalan Bahan dan Teknik” dan “Konservasi Teks�l”;

f.  Usulan Uji Bahan (Laboratorium). Melalui serangkaian proses observasi dari 
sekian banyak koleksi atau memper�mbangkan suatu kondisi tertentu 
terjadinya kerusakan pada koleksi, Konservator akan mengusulkan uji bahan. Uji 
bahan dimaksudkan untuk mengetahui proses terjadinya kerusakan dan atau 
penguatan data pendukung untuk keperluan studi konservasi dan koleksi �ngkat 
lanjut. Studi �ngkat lanjut ini bisa berupa pembuatan Alur Waktu (Timeline) 
bahan atau tehnik pembuatan suatu benda pada suatu masa atau periode 
tertentu, yang mana bahan atau tehnik ini sebagai bagian dari suatu koleksi yang 
�dak bisa digan�kan (sebagai atribut teknologis). 

g. Teknik Pengamatan. Teknik pengamataan adalah penjelasan dengan cara dan alat 
bantu apa pada saat seseorang mengama� kondisi keterawatan koleksi di 
museum.

2. Analisis Data Observasi. 
Analisis data observasi bisa dilakukan pada beberapa kemungkinan. Pertama 

adalah analisis berdasarkan dari pengumpulan data proses perawatan dan 
pengawetan, data iklim pada lingkungan benda yang menjalani proses perawatan 
dan pengawetan, data iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG) untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, serta data-data pendukung lainnya. 
Kedua adalah analisis data hasil observasi dari sejumlah koleksi (kumpulan data hasil 
observasi sendiri). Ke�ga adalah pembahasan berdasarkan gabungan dari langkah 
pertama dan kedua. Tetapi pokok bahasan utama tetap, yakni penyimpulan tentang 
kondisi keterawatan koleksi berkaitan dengan kondisi bahan, cara pembuatan dan 
kondisi iklim yang mengitarinya. Evaluasi dan �njauan proses kerja perawatan dan 
pengawetan pada masa lalu dan masa akan datang juga akan dilakukan. 

Entri data hasil survei lapangan pada Lembar Kondisi Teks�l (LKTe, hal. 07) ke 
dalam sistem database khusus konservasi, dan selanjutnya di�njau dan diedit melalui 
Menu Da�ar Edi�ng dan Kontrol Data (Tabel 2, hal. 09). Ada konversi data teks ke 
bentuk numerik, sehingga data dapat langsung dipresentasikan dalam bentuk grafik. 
Konversi ini akan melipu�: Jenis Bahan (NJB) dan Tingkat Kerusakan Benda (TKB). 

Notasi Jenis Bahan (NJB): untuk bahan selulose (kulit kayu, kapas, serat nanas, dan 
sejenisnya) memiliki angka 40 (warna hijau); untuk bahan protein (sutera, wool, 
kulit binatang, dan sejenisnya) memiliki angka 50 (warna kuning); untuk bahan 
logam memiliki angka 5 (warna merah); untuk kombinasi selulose dan logam 
memiliki angka 45 (warna hijau tua) dan untuk bahan kombinasi protein dan logam 
memiliki angka 55 (warna kuning tua). Di sini, Sistem Database Konservasi akan 
secara otoma�s menampilkan Grafik Analisis Spontan (GAS) untuk mengetahui 
hubungan antara Usia (URB), Bahan (NJB) dan Tingkat Kerusakan Benda (TKB), 
lihat gambar 3 dan 4 pada halaman 11 dan 12. 

Tingkat Kerusakan Benda (TKB) 10 berar� berkondisi Baik (warna hijau, 
prioritas konservasi: 5); 15 berar� berkondisi Cukup (warna kuning, prioritas: 4); 20 
berar� berkondisi Rusak (warna merah muda, prioritas: 3); 25 berar� berkondisi 
Hancur (warna merah tua, prioritas: 2); 30 berar� berkondisi fisik benda bisa Baik, 
Cukup, Rusak atau Hancur tetapi jenis kerusakannya ak�f, seper� indikasi 
serangan mikroorganisme atau insek, dan kondisi keasamannya/ pH pada saat 
pengamatan terlalu �nggi (warna merah tua sekali, prioritas: 1). Representasi grafik 
Bahan dan Kondisi koleksi ini juga dimaknai dengan adanya Usia Rela�f Benda 
(URB) dan Kode Nomor Inventaris (KNI) untuk penyederhanaan, dan untuk 
melacak No. Inv. atau lokasi benda akan tetap dengan mudah dengan melihat 
Da�ar (Tabel 2, hal. 09, atau Da�ar Koleksi 01 sampai 10 terlampir). Dengan 
pemahaman ini, jika saat ini kita menjumpai kain katun berkondisi bagus (baik) tapi 
ada indikasi jamur atau �ngkat keasamannya �nggi maka koleksi tersebut 
dikategorikan mengalami ancaman/ kerusakan ak�f dan skala prioritas yang 
tadinya 5 menjadi 1 (indikator warna hijau berubah menjadi merah tua sekali).

Usia Rela�f Benda (URB) akan muncul secara otoma�s, jika kita telah 
mengisi kolom isian (data field) tahun perolehan benda. URB adalah hasil 
pengurangan tanggal sekarang (Today) dan Tanggal Perolehan Benda (TPB) 
Bilamana kita �dak mengetahui tahun perolehan koleksi maka perlu dilakukan 
Tafsir Usia Rela�f Benda (TURB). Proses TURB diawali dengan memunculkan 
keseluruhan data, dan langkah berikutnya dengan mensor�r nomor inventaris 
benda.  Jika ada lima koleksi yang diketahui TPB-nya nomor 1 dan 5, maka setelah 
pensor�ran akan diketahui bahwa URB koleksi nomor 2, 3 dan 4 adalah antara URB 
koleksi nomor 1 dan 5. Jika koleksi no 1 sebagai pembatas atas disebut sebagai 
Tanggal Perolehan Benda Atas (TPBA)  dan koleksi no 5 sebagai Tanggal Perolehan 
Benda Bawah (TPBB). Dengan mengisi kolom TPBA dan TPBB maka sistem 
database secara otoma�s menilai angka Tafsir Usia Rela�f Benda (TURB), Lihat 
Tabel 2, hal. 09 atau Lampiran Da�ar 01 sampai 10. Disinilah letak manfaat 800 
koleksi pembanding untuk mempertajam hasil TURB dan validasi data lain, serta 
meminimalkan kesalahan interpretasi data. Sebagai gambaran, apabila analisis 
dipaksakan dengan hanya hasil observasi 200 koleksi untuk mengetahui usia rela�f 
koleksi dengan KNI 2 sampai 9, sedangkan yang diketahui dengan KNI 1 dan 10. 
Maka �ngkat kesalahan dari hasil pengamatan semakin besar dan akan berdampak 
pula pada penyimpulan laju atau percepatan kerusakan koleksi yang diama�.

C. Pembahasan Observasi
Observasi 200 teks�l diantara 1.000 koleksi teks�l (800 sebagai pembanding) 

memberikan gambaran bahwa pen�ngnya mempertahankan iden�tas pada se�ap 
koleksi berupa nomor inventaris. No. Inv. ini harus ditulis dalam format angka 6 (enam 
digit), misalnya koleksi dengan nomor inventaris 11 a harus ditulis dengan 000011 a. 
Diawali dengan iden�tas no. inv. yang benar selanjutnya diiku� dengan nama benda, 
asal benda, bahan, ukuran, kondisi, lokasi dan dilengkapi foto benda. Sistema�ka 
penulisan lokasi benda yang benar adalah menjelaskan lokasi gedung, ruang, nomor 
lemari dan laci. Keterangan dalam format gabungan teks dan numerik bisa dinotasikan 
lebih sederhana secara otoma�s dalam sistem database komputer, misalnya: 
GB.ST5.011.02 berar� koleksi disimpan dalam Gedung B (GB), di ruang Storage Teks�l 
lantai 5 (ST5), lemari 11 (011) dan laci 2 (02). Foto yang melengkapi data koleksi harus 
dibuat link, dan dibuat otoma�s menyimpan alamat berkas/ file foto dimana 
disimpan. No. inv., nama benda, asal benda, bahan, ukuran, kondisi, lokasi dan foto 
benda adalah isian data (data field) pokok yang harus ditulis dalam mengisi lembar 
inventaris atau lembar kondisi koleksi.

Dari seribu koleksi teks�l menunjukkan bahwa 726 koleksi berkondisi baik, 115 
berkondisi cukup (baik), 152 berkondisi rusak, 7 berkondisi hancur, dan 8 koleksi 

mengalami kerusakan ak�f. Dari 152 koleksi rusak menunjukkan pula 129 berbahan 
selulose (10 diantaranya ada komponen logamnya) dan 11 berbahan protein (1 
diantaranya ada komponen logamnya), namun perlu diketahui dari seribu koleksi yang 
diama� memang 930 berbahan selulose. Tetapi data menunjukkan bahwa kain yang 
memiliki komponen logam lebih banyak yang mengalami kerusakan, perha�kan 
Gambar Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17. 

Kisaran perolehan koleksi teks�l yang diama� adalah dari tahun 1867 (berumur 
rela�f 148 tahun) dan tahun 1949 (berumur rela�f 65 tahun). Dari pengamatan yang 
dirunut (disor�r) menurut usia rela�fnya, kain yang berumur semakin tua bukan 
berar� semakin rusak, atau sebaliknya: kain yang berumur semakin muda bukan 
berar� kain semakin baik kondisinya, perha�kan Gambar 4 halaman 12 dan Gambar 
Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17. 

Analisis kerusakan dengan memper�mbangkan kandungan air (pada koleksi), 
kondisi pH dan data iklim pada masa lalu �dak dapat dilakukan karena “Conditional and 
Climatic Data” yang tersedia �dak tersinkronisasi dengan koleksi yang diobservasi. Format 
data yang ada masih dibuat konvensional (belum digital), sehingga sulit untuk analisisnya.

III. PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari hasil observasi 200 koleksi pilihan menunjukkan bahwa hanya 3 (1,5%) koleksi 
berkondisi Baik (Prioritas 5, kisaran usia rela�f 74 sampai 134 tahun); 41 (20%) koleksi 
berkondisi Cukup (Prioritas 4, kisaran usia rela�f 69 sampai 134 tahun); 149 (74%) koleksi 
berkondisi Rusak (Prioritas 3, kisaran usia 108 sampai 148 tahun); 7 (4%) koleksi berkondisi 
Hancur (Prioritas 2, kisaran usia 109 sampai 134 tahun) dan 8 (5%) koleksi mengalami 
kerusakan Ak�f (Prioritas 1, kisaran usia rela�f 113 sampai 134 tahun). Perha�kan Gambar 
Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17.  Gambaran hasil observasi terhadap 200 
koleksi ini ditujukan pada koleksi rusak sehingga 1,5% dari 200 koleksi yang diobservasi 
bukan berar� sama kalau 1,5% dari seluruh koleksi Museum Nasional. (Perha�kan 
pembahasan halaman 11, ada 726 koleksi berkondisi baik di antara 1.000 koleksi yang 
diama�.)

Teks�l berserat selulose (kulit kayu, serat kapas, serat nanas, dsb.) dan berserat 
protein (sutera atau wool) yang beronamen logam cenderung mengalami kerusakan 
dengan prioritas �nggi (1, 2 dan 3). Usia rela�f diatas 74 tahun pada teks�l berornamen 
logam juga lebih banyak mengalami kerusakan.

B. Saran
Observasi terhadap 200 yang koleksi teks�l dengan tahun perolehan antara tahun 

1867 dan 1950 ini lebih mengandalkan pengamatan visual dan perlu di�ndak-lanju� 
dengan uji bahan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Uji bahan diarahkan pada 
iden�fikasi serat secara laboratoris, cek pH, cek kandungan air pada serat dan cek 
kandungan logam lain (yang biasa digunakan pada proses pencelupan warna atau pada 
garam logam). Walaupun “conditional and climatic data” yang ada masih konvensional dan 
belum tersinkronisasi dengan 200 koleksi yang diobservasi, tetapi dari uraian diatas paling 
�dak telah membuk�kan bahwa metode analisis yang menerapkan sistem database 
komputer mempermudah proses pekerjaan  observasi. Hasil observasi dan analisis inipun 
sekaligus menjadi tolok ukur (benchmarking) keberhasilan usaha perawatan dan 
pengawetan teks�l di Museum Nasional setelah dicek untuk beberapa tahun yang akan 
datang.

Saran perawatan dari 200 koleksi teks�l yang telah diobservasi dapat dilihat dalam 
se�ap lembar kondisi teks�l terlampir, adapun uraian dan rincian proses perawatan dapat 
dilihat di naskah “Konservasi Teks�l” (dapat diunduh di www.primastoria.net). 



  I. PENDAHULAUN
A. Latar Belakang

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Museum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, 
pengumpulan, registrasi, perawatan, pengawetan, pengamanan, penyajian, publikasi, 
dan fasilitasi di bidang benda bernilai budaya berskala nasional (Permendikbud No. 48 
Tahun 2012). Dalam rangka menjalankan fungsi perawatan dan pengawetan benda 
bernilai budaya berskala nasional, Museum Nasional memiliki Bidang Perawatan dan 
Pengawetan.  Garis besar kegiatan bidang ini adalah:
1. pelaksanaan observasi kondisi benda bernilai budaya berskala nasional;
2. pelaksanaan uji laboratorium benda bernilai budaya berskala nasional;
3. pelaksanaan perawatan benda bernilai budaya berskala nasional;
4. pelaksanaan pengawetan benda bernilai budaya berskala nasional; dan
5. pelaksanaan pemantauan lingkungan mikro benda bernilai budaya berskala nasional.

Bidang Perawatan dan Pengawetan memilki �ga seksi, yaitu: Seksi Observasi, 
Seksi Perawatan dan Seksi Pengawetan. Seksi Observasi mempunyai tugas melakukan 
pendataan, klasifikasi, dan penentuan penanganan serta uji laboratorium benda bernilai 
budaya berskala nasional. Seksi Perawatan mempunyai tugas melakukan pembersihan, 
perbaikan, rekonstruksi, dan restorasi benda bernilai budaya berskala nasional. Seksi 
Pengawetan mempunyai tugas melakukan penguatan dan pelapisan serta pemantauan 
lingkungan mikro benda bernilai budaya berskala nasional.

Seksi Observasi pada Bidang Perawatan dan Pengawetan - Museum Nasional, 
memiliki rincian tugas:
1. melakukan penyusunan program kerja Seksi dan konsep program kerja Bidang;
2. melakukan pengamatan dan pendataan kondisi koleksi benda bernilai budaya 

berskala nasional;
3. melakukan uji laboratorium benda bernilai budaya berskala nasional;
4. melakukan klasifikasi kondisi koleksi benda bernilai budaya berskala nasional;
5. melakukan rekomendasi penanganan koleksi benda bernilai budaya berskala nasional;
6. melakukan penyusunan bahan bantuan teknis di bidang observasi koleksi benda 

bernilai budaya berskala nasional;
7. melakukan evaluasi pelaksanaan observasi benda bernilai budaya berskala nasional;
8. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan

 9. melakukan penyusunan laporan Seksi.

Garis besar dari tugas tersebut adalah mengama� benda secara utuh, mengenali/ 
iden�fikasi bahan dan cara pembuatan/ pembentukan benda, mengenali/ iden�fikasi 
kerusakan, menganalisis kerusakan yang kemungkinan diakibatkan oleh sifat bahan, 
kontruksi benda, faktor kondisi iklim (suhu dan kelembaban udara, cahaya dan polusi), 
serta kemungkinan kesalahan dalam penanganan. Dari hasil amatan dilanjutkan dengan 

penyimpulan suatu kerusakan dan usulan perawatan dan pengawetan. 

 B. Landasan Hukum
Penyusunan Laporan Tahunan Perorangan pada Seksi Observasi – Bidang Perawatan 

dan Pengawetan, MUSEUM NASIONAL, dengan memper�mbangkan:  
1. UU No. 11 Tahun 2010 tentang CAGAR BUDAYA;
2. UU No. 5 Tahun 2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA (ASN);
3. PP No. 46 Thn. 2011 dan Perka BKN No. 1 Thn. 2013 tentang Sasaran Kerja PNS [SKP]; 
4. PP No. 66 Tahun 2015 tentang MUSEUM;
5. Permendikbud RI No. 48 Tahun 2012 tentang ORGANISASI & TATA KERJA MUSEUM 

NASIONAL;
6. Permendikbud RI No. 27 Tahun 2013 tentang RINCIAN TUGAS MUSEUM NASIONAL;
7. Permen PANRB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Standar 

Operasional Prosedur);
8. Perka BKN No. 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 

(Sasaran Kerja PNS [SKP]);
9. Perka BKN No. 7 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Manajerial (SKM PNS); 

10. Perka BKN No. 8 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Teknis (SKT PNS).

  II. PEMBAHASAN OBSERVASI
A. Dasar Teori

Tahapan pemeliharaan koleksi melipu� observasi, perawatan dan pengawetan. 
Proses observasi atau pengamatan yang dilakukan Seksi Observasi diawali dengan 
serangkain proses iden�fikasi dan klasifikasi bahan baik secara visual atau dengan uji 
bahan, mengama� dan mempelajari (jenis dan proses) kerusakan, dan bersama-sama 
dengan Seksi Perawatan dan Seksi Pengawetan akan memutuskan metode perawatan dan 
pengawetan secara tepat. Seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan seksi-seksi pada 
Bidang Perawatan dan Pengawetan ini akan dievalusi secara klinis dengan 
memper�mbangkan ancangan anali�k ilmiah atau empiris, yang selanjutnya disebut 
sebagai ‘studi atau kajian konservasi’. Dalam hal ini, iden�fikasi dan klasifikasi bahan 
dengan mempelajari data keterawatan koleksi, data kondisi iklim dan perangkat penunjang 
penyimpanan atau displai yang mengitarinya dalam rentang waktu tertentu (yang lazim 
disebut sebagai studi konservasi secara empiris). Contoh kajian empiris yang faktual adalah 
pendapat bahwa lilin lebah memiliki sifat �dak merusak kain dengan menunjukkan buk� 
fragmen kain yang terbungkus lilin yang sudah berumur ribuan tahun dari Mesir. 

Sedangkan yang ilmiah adalah suatu kegiatan studi yang lebih mengedepankan 
pengetahuan teori�s dan pengamatan dengan menggunakan alat (modern). Contohnya 
pembuk�an unsur logam sebagai garam logam pada proses pewarnaan dengan 
Spektroskopi Fluoresensi Sinar-X pada fragmen kain. Perha�kan Tabel 1 dan Gambar 2.

Rangkaian proses dan hasil kegiatan seksi-seksi dalam Bidang Perawatan dan 
Pengawetan (Bidang PP) akan terekam dalam formulir isian ‘Lembar Kondisi Koleksi’, 
selanjutnya disingkat LKKo. LKKo ini akan memuat informasi berkaitan nomor iden�tas dan 
nama koleksi, jenis bahan, jenis kerusakan (kondisi keterawatan), usulan perawatan 
(mencakup �ndakan yang bersifat kura�f – restora�f atau penghen�an proses kerusakan 
dan perbaikannya), serta usulan pengawetan (�ndakan yang bersifat preven�f atau 
penghambatan dari kemungkinan proses kerusakan). Menurut sifat dan jenis 
kerusakannya, Lembar Kondisi Koleksi (LKKo) akan dikelompokkan menjadi LKKo-Umum 
(Campuran), Logam, Batu, Keramik, Kayu, Teks�l, Kertas dan Lukisan. Kemudian Bidang PP 
ini juga melakukan survai kondisi klimatalogi yang informasinya dicantumkan dalam 
‘Lembar Data Klimatologi’, yang selanjutnya disebut LDK. LDK memuat keterangan yang 
berhubungan dengan suhu dan kelembaban udara (suhu permukaan dan kadar air benda), 
intesitas cahaya, radiasi ultra-violet (UV), dan polusi udara. Data atau dokumen tambahan 
(DDT) juga diperlukan, dan bisa berupa data jenis bahan dan konstruksi lemari simpan atau 

displai, gambar atau desain (�ga dimensi dan berskala ukuran) ruang simpan atau pamer, 
berikut bahan (pustaka) rujukan atau (data pribadi) narasumber. Lihat Lampiran 11 - 25.

Kumpulan informasi dalam LIK, LKKo, LDK dan DDT adalah dokumen pen�ng di 
museum yang harus terawat dan dikelola dengan baik. Dokumen-dokumen ini secara 
fisik bisa berupa lembar kertas cetakan atau berupa format digital (so�-copy siap cetak, 
selanjutnya disingkat SCSC, yang mungkin tersimpan dalam CD). Pengelolaan dokumen 
kertas (termasuk CD, sebagai data ma�) secara fisik yang biasanya dilakukan pustakawan 
atau arsiparis ini memerlukan folder, lemari simpan dan ruangan yang memadai. Tetapi 
pengelolaan kumpulan informasi pada LIK, LKKo, LDK dan DDT dalam sistem database 
konservasi (Dasi) adalah yang paling umum dilakukan pada abad informasi saat ini. 

Observasi terhadap 200 teks�l diantara 1.000  koleksi teks�l (800 koleksi sebagai 
pembanding) yang dilakukan secara visual ini dengan memper�mbangkan lingkup data 
(data field) sebagaimana dimuat dalam Blangko Lembar Kondisi Koleksi (Umum) dan 
Lembar Kondisi Teks�l (Khusus), lihat halaman 06 dan 07. Laju percepatan kerusakan 
teks�l dengan memper�mbangkan usia rela�f benda (URB), jenis bahan (yang 
dikonversi dalam bentuk angka, untuk selanjutnya disebut sebagai notasi jenis bahan dan 
disingkat NJB), kondisi benda saat pengamatan (yang dikonversi dalam bentuk angka, 
untuk selanjutnya disebut sebagai �ngkat kerusakan benda dan disingkat TKB). 
Observasi ini dianalisis dengan sistem database khusus konservasi (dengan kode 
CuraTool), yang secara langsung dan otoma�s menampilkan grafik sebagai hasil 
pembandingan antara URB, NJB dan TKB, lihat Gambar 3 hal. 11 dan Gambar 4 hal. 12. 
Analisis dari hasil observasi ini juga memper�mbangkan data-data LDK dan DDT.

B. Prosedur Observasi
1.  Mengama� benda koleksi secara menyeluruh (depan, belakang, samping kanan dan 

kiri, serta bagian atas dan bawah). Dengan sangat ha�-ha�, angkat benda dengan kaus 
tangan untuk melihat bagian bawah koleksi. dan mendetail. Gunakan pensil untuk 
mengisi formulir Lembar Kondisi Koleksi (LKKo & LKTe), hindari penggunaan ballpoint 
dan alat tulis ber�nta lain untuk menghindari resiko ternodanya koleksi dari alat tulis 
ber�nta tersebut. Lepaskan jam tangan, gelang tangan, alat tulis atau benda apapun 
yang berada di kantong baju, name tag yang digantungkan di krah baju atau leher, dan 
hal-hal lain yang bisa beresiko terhadap koleksi yang akan kita ama� (observasi).
Penjelasan Lembar Kondisi Koleksi (LKKo), lihat halaman 6 dan 7. Semua isian data 
(data field) pada Lembar Kondisi diberi nomor untuk kemudahan penjelasan dan 
pengkodean dalam hal untuk pembahasan (analisa data) berikut pelaporannya.
a. Keterangan Pokok: No. Urut, No. Inv., Nama Benda, Asal Benda, Keterangan/ Deskripsi 

Singkat, Ukuran, Kondisi dan Lokasi Benda. 
b. Bahan.  Bahan pembentuk koleksi secara umum dikelompokkan menjadi: Logam, 

Non-Logam, Selulose, Protein dan Lain-lain. Logam dan Non Logam dapat masuk 
kategori Anorganik, sedang Selulose dan Protein masuk kategori Organik. Jika 
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bahan organik dari binatang dimasukkan dalam kelompok Protein, sedangkan 
yang dari tumbuh-tumbuhan masuk ke dalam kelompok Selulose. Tetapi ada 
bahan yang masuk kelompok Lain-lain karena bahan tersebut memiliki 
komponen organik dan anorganik. Bahan teks�l �dak bisa dikelompokkan hanya 
di satu kelompok Organik, tetapi harus dipisahkan ke Protein (teks�l yang 
berbahan dasar sutera atau wol) atau ke Selulose (teks�l yang berbahan dasar 
kapas, rami, atau goni). Bahan pembersih yang bersifat asam agak kuat dapat 
merusak kain terbuat dari kapas tapi aman bagi kain yang terbuat dari sutera. 
Perha�kan Lembar Kondisi Koleksi (LKKo) pada halaman 6, dan bandingkan 
dengan Lembar Kondisi Teks�l (LKTe) pada halaman 7.

c. Kondisi Benda Pada Saat Pengamatan. Kondisi keterawatan koleksi 
dikelompokkan menjadi Kerusakan Fisik (1. Rapuh, 2. Kotor, 3. Lemak, 4. Kelupas, 
5. Gores,  6. Retak, 7. Patah, 8. Hilang, 9. Basah, 10. Kering, 11. Lain), Kerusakan 
Kimiawi (1. Lapuk, 2. Pudar, 3. Korosi, 4. Oksidasi, 5. Bau, 6. Noda, 7. Kristal garam, 
8. Lain) dan Kerusakan Bio�s (1. Jamur, 2. Insek, 3. Ganggang, 4. Lumut, 5. Lichens, 
6. Lain). Kondisi rapuh (fragile) pada kelompok kerusakan fisik dibedakan dengan 
lapuk (brittle) pada kelompok kerusakan kimiawi, karena dalam penger�an ini 
rapuh bisa dimungkinkan menjadi agak kuat setelah proses kontrol kelembaban, 
sedangkan lapuk cenderung ke arah hancur dan �dak bisa direkondisi lagi.

d. Kondisi Iklim Mikro dan Makro Pada Saat Pengamatan. Dengan memper- 
�mbangkan Lembar Data Klimatologi (LDK), serta memperhitungkan alat-alat 
ukur dan prosedur kalibrasi.
Iklim mikro adalah kondisi suhu, kelembaban, cahaya dan sejenisnya yang ada 
disekitar benda atau koleksi. Data iklim mikro biasanya dicatat di Lembar Kondisi 
Koleksi (seperti pada halaman 6 dan 7). Kalau koleksi ditempatkan dalam lemari simpan 
berarti iklim mikro sama dengan  yang ada didalam lemari simpan. Sedangkan yang 
iklim makro adalah kondisi suhu, kelembaban, cahaya dan sejenisnya yang ada diluar 
iklim mikro. Data iklim makro biasanya dicatat di Lembar Data Klimatologi (halaman 
18 dan 19). Weintraub (2002) menjelaskan pengertian dan perhitungan Equilibrium 
Moisture Content (EMC) dan EMC/RH isotherm bahan organik (kapas, linen, kertas, 
kayu, dsb.); serta kapasitas bu�ering (MH) dan rekondisi silicagel.

e. Usulan Perawatan dan Pengawetan. Dibahas secara lengkap di “Teks�l 
Tradisional: Pengenalan Bahan dan Teknik” dan “Konservasi Teks�l”;

f.  Usulan Uji Bahan (Laboratorium). Melalui serangkaian proses observasi dari 
sekian banyak koleksi atau memper�mbangkan suatu kondisi tertentu 
terjadinya kerusakan pada koleksi, Konservator akan mengusulkan uji bahan. Uji 
bahan dimaksudkan untuk mengetahui proses terjadinya kerusakan dan atau 
penguatan data pendukung untuk keperluan studi konservasi dan koleksi �ngkat 
lanjut. Studi �ngkat lanjut ini bisa berupa pembuatan Alur Waktu (Timeline) 
bahan atau tehnik pembuatan suatu benda pada suatu masa atau periode 
tertentu, yang mana bahan atau tehnik ini sebagai bagian dari suatu koleksi yang 
�dak bisa digan�kan (sebagai atribut teknologis). 

g. Teknik Pengamatan. Teknik pengamataan adalah penjelasan dengan cara dan alat 
bantu apa pada saat seseorang mengama� kondisi keterawatan koleksi di 
museum.

2. Analisis Data Observasi. 
Analisis data observasi bisa dilakukan pada beberapa kemungkinan. Pertama 

adalah analisis berdasarkan dari pengumpulan data proses perawatan dan 
pengawetan, data iklim pada lingkungan benda yang menjalani proses perawatan 
dan pengawetan, data iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG) untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, serta data-data pendukung lainnya. 
Kedua adalah analisis data hasil observasi dari sejumlah koleksi (kumpulan data hasil 
observasi sendiri). Ke�ga adalah pembahasan berdasarkan gabungan dari langkah 
pertama dan kedua. Tetapi pokok bahasan utama tetap, yakni penyimpulan tentang 
kondisi keterawatan koleksi berkaitan dengan kondisi bahan, cara pembuatan dan 
kondisi iklim yang mengitarinya. Evaluasi dan �njauan proses kerja perawatan dan 
pengawetan pada masa lalu dan masa akan datang juga akan dilakukan. 

Entri data hasil survei lapangan pada Lembar Kondisi Teks�l (LKTe, hal. 07) ke 
dalam sistem database khusus konservasi, dan selanjutnya di�njau dan diedit melalui 
Menu Da�ar Edi�ng dan Kontrol Data (Tabel 2, hal. 09). Ada konversi data teks ke 
bentuk numerik, sehingga data dapat langsung dipresentasikan dalam bentuk grafik. 
Konversi ini akan melipu�: Jenis Bahan (NJB) dan Tingkat Kerusakan Benda (TKB). 

Tabel 1.

Notasi Jenis Bahan (NJB): untuk bahan selulose (kulit kayu, kapas, serat nanas, dan 
sejenisnya) memiliki angka 40 (warna hijau); untuk bahan protein (sutera, wool, 
kulit binatang, dan sejenisnya) memiliki angka 50 (warna kuning); untuk bahan 
logam memiliki angka 5 (warna merah); untuk kombinasi selulose dan logam 
memiliki angka 45 (warna hijau tua) dan untuk bahan kombinasi protein dan logam 
memiliki angka 55 (warna kuning tua). Di sini, Sistem Database Konservasi akan 
secara otoma�s menampilkan Grafik Analisis Spontan (GAS) untuk mengetahui 
hubungan antara Usia (URB), Bahan (NJB) dan Tingkat Kerusakan Benda (TKB), 
lihat gambar 3 dan 4 pada halaman 11 dan 12. 

Tingkat Kerusakan Benda (TKB) 10 berar� berkondisi Baik (warna hijau, 
prioritas konservasi: 5); 15 berar� berkondisi Cukup (warna kuning, prioritas: 4); 20 
berar� berkondisi Rusak (warna merah muda, prioritas: 3); 25 berar� berkondisi 
Hancur (warna merah tua, prioritas: 2); 30 berar� berkondisi fisik benda bisa Baik, 
Cukup, Rusak atau Hancur tetapi jenis kerusakannya ak�f, seper� indikasi 
serangan mikroorganisme atau insek, dan kondisi keasamannya/ pH pada saat 
pengamatan terlalu �nggi (warna merah tua sekali, prioritas: 1). Representasi grafik 
Bahan dan Kondisi koleksi ini juga dimaknai dengan adanya Usia Rela�f Benda 
(URB) dan Kode Nomor Inventaris (KNI) untuk penyederhanaan, dan untuk 
melacak No. Inv. atau lokasi benda akan tetap dengan mudah dengan melihat 
Da�ar (Tabel 2, hal. 09, atau Da�ar Koleksi 01 sampai 10 terlampir). Dengan 
pemahaman ini, jika saat ini kita menjumpai kain katun berkondisi bagus (baik) tapi 
ada indikasi jamur atau �ngkat keasamannya �nggi maka koleksi tersebut 
dikategorikan mengalami ancaman/ kerusakan ak�f dan skala prioritas yang 
tadinya 5 menjadi 1 (indikator warna hijau berubah menjadi merah tua sekali).

Usia Rela�f Benda (URB) akan muncul secara otoma�s, jika kita telah 
mengisi kolom isian (data field) tahun perolehan benda. URB adalah hasil 
pengurangan tanggal sekarang (Today) dan Tanggal Perolehan Benda (TPB) 
Bilamana kita �dak mengetahui tahun perolehan koleksi maka perlu dilakukan 
Tafsir Usia Rela�f Benda (TURB). Proses TURB diawali dengan memunculkan 
keseluruhan data, dan langkah berikutnya dengan mensor�r nomor inventaris 
benda.  Jika ada lima koleksi yang diketahui TPB-nya nomor 1 dan 5, maka setelah 
pensor�ran akan diketahui bahwa URB koleksi nomor 2, 3 dan 4 adalah antara URB 
koleksi nomor 1 dan 5. Jika koleksi no 1 sebagai pembatas atas disebut sebagai 
Tanggal Perolehan Benda Atas (TPBA)  dan koleksi no 5 sebagai Tanggal Perolehan 
Benda Bawah (TPBB). Dengan mengisi kolom TPBA dan TPBB maka sistem 
database secara otoma�s menilai angka Tafsir Usia Rela�f Benda (TURB), Lihat 
Tabel 2, hal. 09 atau Lampiran Da�ar 01 sampai 10. Disinilah letak manfaat 800 
koleksi pembanding untuk mempertajam hasil TURB dan validasi data lain, serta 
meminimalkan kesalahan interpretasi data. Sebagai gambaran, apabila analisis 
dipaksakan dengan hanya hasil observasi 200 koleksi untuk mengetahui usia rela�f 
koleksi dengan KNI 2 sampai 9, sedangkan yang diketahui dengan KNI 1 dan 10. 
Maka �ngkat kesalahan dari hasil pengamatan semakin besar dan akan berdampak 
pula pada penyimpulan laju atau percepatan kerusakan koleksi yang diama�.

C. Pembahasan Observasi
Observasi 200 teks�l diantara 1.000 koleksi teks�l (800 sebagai pembanding) 

memberikan gambaran bahwa pen�ngnya mempertahankan iden�tas pada se�ap 
koleksi berupa nomor inventaris. No. Inv. ini harus ditulis dalam format angka 6 (enam 
digit), misalnya koleksi dengan nomor inventaris 11 a harus ditulis dengan 000011 a. 
Diawali dengan iden�tas no. inv. yang benar selanjutnya diiku� dengan nama benda, 
asal benda, bahan, ukuran, kondisi, lokasi dan dilengkapi foto benda. Sistema�ka 
penulisan lokasi benda yang benar adalah menjelaskan lokasi gedung, ruang, nomor 
lemari dan laci. Keterangan dalam format gabungan teks dan numerik bisa dinotasikan 
lebih sederhana secara otoma�s dalam sistem database komputer, misalnya: 
GB.ST5.011.02 berar� koleksi disimpan dalam Gedung B (GB), di ruang Storage Teks�l 
lantai 5 (ST5), lemari 11 (011) dan laci 2 (02). Foto yang melengkapi data koleksi harus 
dibuat link, dan dibuat otoma�s menyimpan alamat berkas/ file foto dimana 
disimpan. No. inv., nama benda, asal benda, bahan, ukuran, kondisi, lokasi dan foto 
benda adalah isian data (data field) pokok yang harus ditulis dalam mengisi lembar 
inventaris atau lembar kondisi koleksi.

Dari seribu koleksi teks�l menunjukkan bahwa 726 koleksi berkondisi baik, 115 
berkondisi cukup (baik), 152 berkondisi rusak, 7 berkondisi hancur, dan 8 koleksi 

mengalami kerusakan ak�f. Dari 152 koleksi rusak menunjukkan pula 129 berbahan 
selulose (10 diantaranya ada komponen logamnya) dan 11 berbahan protein (1 
diantaranya ada komponen logamnya), namun perlu diketahui dari seribu koleksi yang 
diama� memang 930 berbahan selulose. Tetapi data menunjukkan bahwa kain yang 
memiliki komponen logam lebih banyak yang mengalami kerusakan, perha�kan 
Gambar Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17. 

Kisaran perolehan koleksi teks�l yang diama� adalah dari tahun 1867 (berumur 
rela�f 148 tahun) dan tahun 1949 (berumur rela�f 65 tahun). Dari pengamatan yang 
dirunut (disor�r) menurut usia rela�fnya, kain yang berumur semakin tua bukan 
berar� semakin rusak, atau sebaliknya: kain yang berumur semakin muda bukan 
berar� kain semakin baik kondisinya, perha�kan Gambar 4 halaman 12 dan Gambar 
Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17. 

Analisis kerusakan dengan memper�mbangkan kandungan air (pada koleksi), 
kondisi pH dan data iklim pada masa lalu �dak dapat dilakukan karena “Conditional and 
Climatic Data” yang tersedia �dak tersinkronisasi dengan koleksi yang diobservasi. Format 
data yang ada masih dibuat konvensional (belum digital), sehingga sulit untuk analisisnya.

III. PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari hasil observasi 200 koleksi pilihan menunjukkan bahwa hanya 3 (1,5%) koleksi 
berkondisi Baik (Prioritas 5, kisaran usia rela�f 74 sampai 134 tahun); 41 (20%) koleksi 
berkondisi Cukup (Prioritas 4, kisaran usia rela�f 69 sampai 134 tahun); 149 (74%) koleksi 
berkondisi Rusak (Prioritas 3, kisaran usia 108 sampai 148 tahun); 7 (4%) koleksi berkondisi 
Hancur (Prioritas 2, kisaran usia 109 sampai 134 tahun) dan 8 (5%) koleksi mengalami 
kerusakan Ak�f (Prioritas 1, kisaran usia rela�f 113 sampai 134 tahun). Perha�kan Gambar 
Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17.  Gambaran hasil observasi terhadap 200 
koleksi ini ditujukan pada koleksi rusak sehingga 1,5% dari 200 koleksi yang diobservasi 
bukan berar� sama kalau 1,5% dari seluruh koleksi Museum Nasional. (Perha�kan 
pembahasan halaman 11, ada 726 koleksi berkondisi baik di antara 1.000 koleksi yang 
diama�.)

Teks�l berserat selulose (kulit kayu, serat kapas, serat nanas, dsb.) dan berserat 
protein (sutera atau wool) yang beronamen logam cenderung mengalami kerusakan 
dengan prioritas �nggi (1, 2 dan 3). Usia rela�f diatas 74 tahun pada teks�l berornamen 
logam juga lebih banyak mengalami kerusakan.

B. Saran
Observasi terhadap 200 yang koleksi teks�l dengan tahun perolehan antara tahun 

1867 dan 1950 ini lebih mengandalkan pengamatan visual dan perlu di�ndak-lanju� 
dengan uji bahan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Uji bahan diarahkan pada 
iden�fikasi serat secara laboratoris, cek pH, cek kandungan air pada serat dan cek 
kandungan logam lain (yang biasa digunakan pada proses pencelupan warna atau pada 
garam logam). Walaupun “conditional and climatic data” yang ada masih konvensional dan 
belum tersinkronisasi dengan 200 koleksi yang diobservasi, tetapi dari uraian diatas paling 
�dak telah membuk�kan bahwa metode analisis yang menerapkan sistem database 
komputer mempermudah proses pekerjaan  observasi. Hasil observasi dan analisis inipun 
sekaligus menjadi tolok ukur (benchmarking) keberhasilan usaha perawatan dan 
pengawetan teks�l di Museum Nasional setelah dicek untuk beberapa tahun yang akan 
datang.

Saran perawatan dari 200 koleksi teks�l yang telah diobservasi dapat dilihat dalam 
se�ap lembar kondisi teks�l terlampir, adapun uraian dan rincian proses perawatan dapat 
dilihat di naskah “Konservasi Teks�l” (dapat diunduh di www.primastoria.net). 

METODE ANALISIS BENDA DAN BAHAN

PROVENANCE
Ethnographic Features: origin, 

func�on, etc.

COMPLETE OBJECT
Descrip�onOrienta�on

SUBJECTS
ANALYTICAL METHODS

(object and their a�ributes: formal, 
stylis�c and technical)

Socio Cultural Anthropology,
Ethnography, Art History, Semio�c 

- Iconography, etc.

STRUCTURAL OR TEXTURAL 
GREATER THAN 0.1 MM

(fabric construc�on, metal thread 
structure, etc.)

Visual Examina�on 
(eye, glass, microscope)

Ultra-Violet Light Examina�on

Diffrac�on 
(x-ray, neutron, op�cal and

electron)

Op�cal Examina�on
(transmission, reflec�on)

Electron Microscopy (SEM, TEM, STEM)
Electron Microbeam Analysis

Spectroscopic Examina�on 
(neutron, infra-red, op�cal & x-ray)

Chromatographic Analysis
(paper, TLC, GC, PyGC and HPLC)

OBJECT STRUCTURE COMPLETE STRUCTURE
(form, design/ layout, etc.)

Typology, Stylis�c Analysis, etc.

MACRO STRUCTURE

MICRO STRUCTURE

CRYSTAL STRUCTURE

ELEMENTAL STRUCTURE
and 

COMPLEX COMPOUNDS

STRUCTURAL OR TEXTURAL 
SMALLER THAN 0.1 MM

(fiber morphology, cross-sec�on 
materials, etc.)

METALLIC ELEMENTS 
AND OTHERS 

(weigh�ng metal salts, mordant, 
corrossion products, etc.)

METALLIC ELEMENTS,
DYES AND OTHERS 

(pigments, dyes, adhesives,
polymers, etc.)

1
2
3

4

5

6

No

Atribut Formal = segala sesuatu yang bisa diukur (ukuran panjang dan lebar, volume, garis-tengah, berat, dll.);
Atribut Stilistik = segala hal yang berhubungan dengan rasa atau estetika, seperti: bentuk, pola hias kain (tata-letak hiasan), motif (bentuk 

hiasan), warna, dsb.; 
Atribut Teknologis = segala hal yang berhubungan dengan proses pembuatan (bahan dan teknik).



  I. PENDAHULAUN
A. Latar Belakang

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Museum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, 
pengumpulan, registrasi, perawatan, pengawetan, pengamanan, penyajian, publikasi, 
dan fasilitasi di bidang benda bernilai budaya berskala nasional (Permendikbud No. 48 
Tahun 2012). Dalam rangka menjalankan fungsi perawatan dan pengawetan benda 
bernilai budaya berskala nasional, Museum Nasional memiliki Bidang Perawatan dan 
Pengawetan.  Garis besar kegiatan bidang ini adalah:
1. pelaksanaan observasi kondisi benda bernilai budaya berskala nasional;
2. pelaksanaan uji laboratorium benda bernilai budaya berskala nasional;
3. pelaksanaan perawatan benda bernilai budaya berskala nasional;
4. pelaksanaan pengawetan benda bernilai budaya berskala nasional; dan
5. pelaksanaan pemantauan lingkungan mikro benda bernilai budaya berskala nasional.

Bidang Perawatan dan Pengawetan memilki �ga seksi, yaitu: Seksi Observasi, 
Seksi Perawatan dan Seksi Pengawetan. Seksi Observasi mempunyai tugas melakukan 
pendataan, klasifikasi, dan penentuan penanganan serta uji laboratorium benda bernilai 
budaya berskala nasional. Seksi Perawatan mempunyai tugas melakukan pembersihan, 
perbaikan, rekonstruksi, dan restorasi benda bernilai budaya berskala nasional. Seksi 
Pengawetan mempunyai tugas melakukan penguatan dan pelapisan serta pemantauan 
lingkungan mikro benda bernilai budaya berskala nasional.

Seksi Observasi pada Bidang Perawatan dan Pengawetan - Museum Nasional, 
memiliki rincian tugas:
1. melakukan penyusunan program kerja Seksi dan konsep program kerja Bidang;
2. melakukan pengamatan dan pendataan kondisi koleksi benda bernilai budaya 

berskala nasional;
3. melakukan uji laboratorium benda bernilai budaya berskala nasional;
4. melakukan klasifikasi kondisi koleksi benda bernilai budaya berskala nasional;
5. melakukan rekomendasi penanganan koleksi benda bernilai budaya berskala nasional;
6. melakukan penyusunan bahan bantuan teknis di bidang observasi koleksi benda 

bernilai budaya berskala nasional;
7. melakukan evaluasi pelaksanaan observasi benda bernilai budaya berskala nasional;
8. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan

 9. melakukan penyusunan laporan Seksi.

Garis besar dari tugas tersebut adalah mengama� benda secara utuh, mengenali/ 
iden�fikasi bahan dan cara pembuatan/ pembentukan benda, mengenali/ iden�fikasi 
kerusakan, menganalisis kerusakan yang kemungkinan diakibatkan oleh sifat bahan, 
kontruksi benda, faktor kondisi iklim (suhu dan kelembaban udara, cahaya dan polusi), 
serta kemungkinan kesalahan dalam penanganan. Dari hasil amatan dilanjutkan dengan 

penyimpulan suatu kerusakan dan usulan perawatan dan pengawetan. 

 B. Landasan Hukum
Penyusunan Laporan Tahunan Perorangan pada Seksi Observasi – Bidang Perawatan 

dan Pengawetan, MUSEUM NASIONAL, dengan memper�mbangkan:  
1. UU No. 11 Tahun 2010 tentang CAGAR BUDAYA;
2. UU No. 5 Tahun 2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA (ASN);
3. PP No. 46 Thn. 2011 dan Perka BKN No. 1 Thn. 2013 tentang Sasaran Kerja PNS [SKP]; 
4. PP No. 66 Tahun 2015 tentang MUSEUM;
5. Permendikbud RI No. 48 Tahun 2012 tentang ORGANISASI & TATA KERJA MUSEUM 

NASIONAL;
6. Permendikbud RI No. 27 Tahun 2013 tentang RINCIAN TUGAS MUSEUM NASIONAL;
7. Permen PANRB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Standar 

Operasional Prosedur);
8. Perka BKN No. 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 

(Sasaran Kerja PNS [SKP]);
9. Perka BKN No. 7 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Manajerial (SKM PNS); 

10. Perka BKN No. 8 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Teknis (SKT PNS).

  II. PEMBAHASAN OBSERVASI
A. Dasar Teori

Tahapan pemeliharaan koleksi melipu� observasi, perawatan dan pengawetan. 
Proses observasi atau pengamatan yang dilakukan Seksi Observasi diawali dengan 
serangkain proses iden�fikasi dan klasifikasi bahan baik secara visual atau dengan uji 
bahan, mengama� dan mempelajari (jenis dan proses) kerusakan, dan bersama-sama 
dengan Seksi Perawatan dan Seksi Pengawetan akan memutuskan metode perawatan dan 
pengawetan secara tepat. Seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan seksi-seksi pada 
Bidang Perawatan dan Pengawetan ini akan dievalusi secara klinis dengan 
memper�mbangkan ancangan anali�k ilmiah atau empiris, yang selanjutnya disebut 
sebagai ‘studi atau kajian konservasi’. Dalam hal ini, iden�fikasi dan klasifikasi bahan 
dengan mempelajari data keterawatan koleksi, data kondisi iklim dan perangkat penunjang 
penyimpanan atau displai yang mengitarinya dalam rentang waktu tertentu (yang lazim 
disebut sebagai studi konservasi secara empiris). Contoh kajian empiris yang faktual adalah 
pendapat bahwa lilin lebah memiliki sifat �dak merusak kain dengan menunjukkan buk� 
fragmen kain yang terbungkus lilin yang sudah berumur ribuan tahun dari Mesir. 

Sedangkan yang ilmiah adalah suatu kegiatan studi yang lebih mengedepankan 
pengetahuan teori�s dan pengamatan dengan menggunakan alat (modern). Contohnya 
pembuk�an unsur logam sebagai garam logam pada proses pewarnaan dengan 
Spektroskopi Fluoresensi Sinar-X pada fragmen kain. Perha�kan Tabel 1 dan Gambar 2.

Rangkaian proses dan hasil kegiatan seksi-seksi dalam Bidang Perawatan dan 
Pengawetan (Bidang PP) akan terekam dalam formulir isian ‘Lembar Kondisi Koleksi’, 
selanjutnya disingkat LKKo. LKKo ini akan memuat informasi berkaitan nomor iden�tas dan 
nama koleksi, jenis bahan, jenis kerusakan (kondisi keterawatan), usulan perawatan 
(mencakup �ndakan yang bersifat kura�f – restora�f atau penghen�an proses kerusakan 
dan perbaikannya), serta usulan pengawetan (�ndakan yang bersifat preven�f atau 
penghambatan dari kemungkinan proses kerusakan). Menurut sifat dan jenis 
kerusakannya, Lembar Kondisi Koleksi (LKKo) akan dikelompokkan menjadi LKKo-Umum 
(Campuran), Logam, Batu, Keramik, Kayu, Teks�l, Kertas dan Lukisan. Kemudian Bidang PP 
ini juga melakukan survai kondisi klimatalogi yang informasinya dicantumkan dalam 
‘Lembar Data Klimatologi’, yang selanjutnya disebut LDK. LDK memuat keterangan yang 
berhubungan dengan suhu dan kelembaban udara (suhu permukaan dan kadar air benda), 
intesitas cahaya, radiasi ultra-violet (UV), dan polusi udara. Data atau dokumen tambahan 
(DDT) juga diperlukan, dan bisa berupa data jenis bahan dan konstruksi lemari simpan atau 

displai, gambar atau desain (�ga dimensi dan berskala ukuran) ruang simpan atau pamer, 
berikut bahan (pustaka) rujukan atau (data pribadi) narasumber. Lihat Lampiran 11 - 25.

Kumpulan informasi dalam LIK, LKKo, LDK dan DDT adalah dokumen pen�ng di 
museum yang harus terawat dan dikelola dengan baik. Dokumen-dokumen ini secara 
fisik bisa berupa lembar kertas cetakan atau berupa format digital (so�-copy siap cetak, 
selanjutnya disingkat SCSC, yang mungkin tersimpan dalam CD). Pengelolaan dokumen 
kertas (termasuk CD, sebagai data ma�) secara fisik yang biasanya dilakukan pustakawan 
atau arsiparis ini memerlukan folder, lemari simpan dan ruangan yang memadai. Tetapi 
pengelolaan kumpulan informasi pada LIK, LKKo, LDK dan DDT dalam sistem database 
konservasi (Dasi) adalah yang paling umum dilakukan pada abad informasi saat ini. 

Observasi terhadap 200 teks�l diantara 1.000  koleksi teks�l (800 koleksi sebagai 
pembanding) yang dilakukan secara visual ini dengan memper�mbangkan lingkup data 
(data field) sebagaimana dimuat dalam Blangko Lembar Kondisi Koleksi (Umum) dan 
Lembar Kondisi Teks�l (Khusus), lihat halaman 06 dan 07. Laju percepatan kerusakan 
teks�l dengan memper�mbangkan usia rela�f benda (URB), jenis bahan (yang 
dikonversi dalam bentuk angka, untuk selanjutnya disebut sebagai notasi jenis bahan dan 
disingkat NJB), kondisi benda saat pengamatan (yang dikonversi dalam bentuk angka, 
untuk selanjutnya disebut sebagai �ngkat kerusakan benda dan disingkat TKB). 
Observasi ini dianalisis dengan sistem database khusus konservasi (dengan kode 
CuraTool), yang secara langsung dan otoma�s menampilkan grafik sebagai hasil 
pembandingan antara URB, NJB dan TKB, lihat Gambar 3 hal. 11 dan Gambar 4 hal. 12. 
Analisis dari hasil observasi ini juga memper�mbangkan data-data LDK dan DDT.

B. Prosedur Observasi
1.  Mengama� benda koleksi secara menyeluruh (depan, belakang, samping kanan dan 

kiri, serta bagian atas dan bawah). Dengan sangat ha�-ha�, angkat benda dengan kaus 
tangan untuk melihat bagian bawah koleksi. dan mendetail. Gunakan pensil untuk 
mengisi formulir Lembar Kondisi Koleksi (LKKo & LKTe), hindari penggunaan ballpoint 
dan alat tulis ber�nta lain untuk menghindari resiko ternodanya koleksi dari alat tulis 
ber�nta tersebut. Lepaskan jam tangan, gelang tangan, alat tulis atau benda apapun 
yang berada di kantong baju, name tag yang digantungkan di krah baju atau leher, dan 
hal-hal lain yang bisa beresiko terhadap koleksi yang akan kita ama� (observasi).
Penjelasan Lembar Kondisi Koleksi (LKKo), lihat halaman 6 dan 7. Semua isian data 
(data field) pada Lembar Kondisi diberi nomor untuk kemudahan penjelasan dan 
pengkodean dalam hal untuk pembahasan (analisa data) berikut pelaporannya.
a. Keterangan Pokok: No. Urut, No. Inv., Nama Benda, Asal Benda, Keterangan/ Deskripsi 

Singkat, Ukuran, Kondisi dan Lokasi Benda. 
b. Bahan.  Bahan pembentuk koleksi secara umum dikelompokkan menjadi: Logam, 

Non-Logam, Selulose, Protein dan Lain-lain. Logam dan Non Logam dapat masuk 
kategori Anorganik, sedang Selulose dan Protein masuk kategori Organik. Jika 

[ 04 ]

bahan organik dari binatang dimasukkan dalam kelompok Protein, sedangkan 
yang dari tumbuh-tumbuhan masuk ke dalam kelompok Selulose. Tetapi ada 
bahan yang masuk kelompok Lain-lain karena bahan tersebut memiliki 
komponen organik dan anorganik. Bahan teks�l �dak bisa dikelompokkan hanya 
di satu kelompok Organik, tetapi harus dipisahkan ke Protein (teks�l yang 
berbahan dasar sutera atau wol) atau ke Selulose (teks�l yang berbahan dasar 
kapas, rami, atau goni). Bahan pembersih yang bersifat asam agak kuat dapat 
merusak kain terbuat dari kapas tapi aman bagi kain yang terbuat dari sutera. 
Perha�kan Lembar Kondisi Koleksi (LKKo) pada halaman 6, dan bandingkan 
dengan Lembar Kondisi Teks�l (LKTe) pada halaman 7.

c. Kondisi Benda Pada Saat Pengamatan. Kondisi keterawatan koleksi 
dikelompokkan menjadi Kerusakan Fisik (1. Rapuh, 2. Kotor, 3. Lemak, 4. Kelupas, 
5. Gores,  6. Retak, 7. Patah, 8. Hilang, 9. Basah, 10. Kering, 11. Lain), Kerusakan 
Kimiawi (1. Lapuk, 2. Pudar, 3. Korosi, 4. Oksidasi, 5. Bau, 6. Noda, 7. Kristal garam, 
8. Lain) dan Kerusakan Bio�s (1. Jamur, 2. Insek, 3. Ganggang, 4. Lumut, 5. Lichens, 
6. Lain). Kondisi rapuh (fragile) pada kelompok kerusakan fisik dibedakan dengan 
lapuk (brittle) pada kelompok kerusakan kimiawi, karena dalam penger�an ini 
rapuh bisa dimungkinkan menjadi agak kuat setelah proses kontrol kelembaban, 
sedangkan lapuk cenderung ke arah hancur dan �dak bisa direkondisi lagi.

d. Kondisi Iklim Mikro dan Makro Pada Saat Pengamatan. Dengan memper- 
�mbangkan Lembar Data Klimatologi (LDK), serta memperhitungkan alat-alat 
ukur dan prosedur kalibrasi.
Iklim mikro adalah kondisi suhu, kelembaban, cahaya dan sejenisnya yang ada 
disekitar benda atau koleksi. Data iklim mikro biasanya dicatat di Lembar Kondisi 
Koleksi (seperti pada halaman 6 dan 7). Kalau koleksi ditempatkan dalam lemari simpan 
berarti iklim mikro sama dengan  yang ada didalam lemari simpan. Sedangkan yang 
iklim makro adalah kondisi suhu, kelembaban, cahaya dan sejenisnya yang ada diluar 
iklim mikro. Data iklim makro biasanya dicatat di Lembar Data Klimatologi (halaman 
18 dan 19). Weintraub (2002) menjelaskan pengertian dan perhitungan Equilibrium 
Moisture Content (EMC) dan EMC/RH isotherm bahan organik (kapas, linen, kertas, 
kayu, dsb.); serta kapasitas bu�ering (MH) dan rekondisi silicagel.

e. Usulan Perawatan dan Pengawetan. Dibahas secara lengkap di “Teks�l 
Tradisional: Pengenalan Bahan dan Teknik” dan “Konservasi Teks�l”;

f.  Usulan Uji Bahan (Laboratorium). Melalui serangkaian proses observasi dari 
sekian banyak koleksi atau memper�mbangkan suatu kondisi tertentu 
terjadinya kerusakan pada koleksi, Konservator akan mengusulkan uji bahan. Uji 
bahan dimaksudkan untuk mengetahui proses terjadinya kerusakan dan atau 
penguatan data pendukung untuk keperluan studi konservasi dan koleksi �ngkat 
lanjut. Studi �ngkat lanjut ini bisa berupa pembuatan Alur Waktu (Timeline) 
bahan atau tehnik pembuatan suatu benda pada suatu masa atau periode 
tertentu, yang mana bahan atau tehnik ini sebagai bagian dari suatu koleksi yang 
�dak bisa digan�kan (sebagai atribut teknologis). 

g. Teknik Pengamatan. Teknik pengamataan adalah penjelasan dengan cara dan alat 
bantu apa pada saat seseorang mengama� kondisi keterawatan koleksi di 
museum.

2. Analisis Data Observasi. 
Analisis data observasi bisa dilakukan pada beberapa kemungkinan. Pertama 

adalah analisis berdasarkan dari pengumpulan data proses perawatan dan 
pengawetan, data iklim pada lingkungan benda yang menjalani proses perawatan 
dan pengawetan, data iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG) untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, serta data-data pendukung lainnya. 
Kedua adalah analisis data hasil observasi dari sejumlah koleksi (kumpulan data hasil 
observasi sendiri). Ke�ga adalah pembahasan berdasarkan gabungan dari langkah 
pertama dan kedua. Tetapi pokok bahasan utama tetap, yakni penyimpulan tentang 
kondisi keterawatan koleksi berkaitan dengan kondisi bahan, cara pembuatan dan 
kondisi iklim yang mengitarinya. Evaluasi dan �njauan proses kerja perawatan dan 
pengawetan pada masa lalu dan masa akan datang juga akan dilakukan. 

Entri data hasil survei lapangan pada Lembar Kondisi Teks�l (LKTe, hal. 07) ke 
dalam sistem database khusus konservasi, dan selanjutnya di�njau dan diedit melalui 
Menu Da�ar Edi�ng dan Kontrol Data (Tabel 2, hal. 09). Ada konversi data teks ke 
bentuk numerik, sehingga data dapat langsung dipresentasikan dalam bentuk grafik. 
Konversi ini akan melipu�: Jenis Bahan (NJB) dan Tingkat Kerusakan Benda (TKB). 

Notasi Jenis Bahan (NJB): untuk bahan selulose (kulit kayu, kapas, serat nanas, dan 
sejenisnya) memiliki angka 40 (warna hijau); untuk bahan protein (sutera, wool, 
kulit binatang, dan sejenisnya) memiliki angka 50 (warna kuning); untuk bahan 
logam memiliki angka 5 (warna merah); untuk kombinasi selulose dan logam 
memiliki angka 45 (warna hijau tua) dan untuk bahan kombinasi protein dan logam 
memiliki angka 55 (warna kuning tua). Di sini, Sistem Database Konservasi akan 
secara otoma�s menampilkan Grafik Analisis Spontan (GAS) untuk mengetahui 
hubungan antara Usia (URB), Bahan (NJB) dan Tingkat Kerusakan Benda (TKB), 
lihat gambar 3 dan 4 pada halaman 11 dan 12. 

Tingkat Kerusakan Benda (TKB) 10 berar� berkondisi Baik (warna hijau, 
prioritas konservasi: 5); 15 berar� berkondisi Cukup (warna kuning, prioritas: 4); 20 
berar� berkondisi Rusak (warna merah muda, prioritas: 3); 25 berar� berkondisi 
Hancur (warna merah tua, prioritas: 2); 30 berar� berkondisi fisik benda bisa Baik, 
Cukup, Rusak atau Hancur tetapi jenis kerusakannya ak�f, seper� indikasi 
serangan mikroorganisme atau insek, dan kondisi keasamannya/ pH pada saat 
pengamatan terlalu �nggi (warna merah tua sekali, prioritas: 1). Representasi grafik 
Bahan dan Kondisi koleksi ini juga dimaknai dengan adanya Usia Rela�f Benda 
(URB) dan Kode Nomor Inventaris (KNI) untuk penyederhanaan, dan untuk 
melacak No. Inv. atau lokasi benda akan tetap dengan mudah dengan melihat 
Da�ar (Tabel 2, hal. 09, atau Da�ar Koleksi 01 sampai 10 terlampir). Dengan 
pemahaman ini, jika saat ini kita menjumpai kain katun berkondisi bagus (baik) tapi 
ada indikasi jamur atau �ngkat keasamannya �nggi maka koleksi tersebut 
dikategorikan mengalami ancaman/ kerusakan ak�f dan skala prioritas yang 
tadinya 5 menjadi 1 (indikator warna hijau berubah menjadi merah tua sekali).

Usia Rela�f Benda (URB) akan muncul secara otoma�s, jika kita telah 
mengisi kolom isian (data field) tahun perolehan benda. URB adalah hasil 
pengurangan tanggal sekarang (Today) dan Tanggal Perolehan Benda (TPB) 
Bilamana kita �dak mengetahui tahun perolehan koleksi maka perlu dilakukan 
Tafsir Usia Rela�f Benda (TURB). Proses TURB diawali dengan memunculkan 
keseluruhan data, dan langkah berikutnya dengan mensor�r nomor inventaris 
benda.  Jika ada lima koleksi yang diketahui TPB-nya nomor 1 dan 5, maka setelah 
pensor�ran akan diketahui bahwa URB koleksi nomor 2, 3 dan 4 adalah antara URB 
koleksi nomor 1 dan 5. Jika koleksi no 1 sebagai pembatas atas disebut sebagai 
Tanggal Perolehan Benda Atas (TPBA)  dan koleksi no 5 sebagai Tanggal Perolehan 
Benda Bawah (TPBB). Dengan mengisi kolom TPBA dan TPBB maka sistem 
database secara otoma�s menilai angka Tafsir Usia Rela�f Benda (TURB), Lihat 
Tabel 2, hal. 09 atau Lampiran Da�ar 01 sampai 10. Disinilah letak manfaat 800 
koleksi pembanding untuk mempertajam hasil TURB dan validasi data lain, serta 
meminimalkan kesalahan interpretasi data. Sebagai gambaran, apabila analisis 
dipaksakan dengan hanya hasil observasi 200 koleksi untuk mengetahui usia rela�f 
koleksi dengan KNI 2 sampai 9, sedangkan yang diketahui dengan KNI 1 dan 10. 
Maka �ngkat kesalahan dari hasil pengamatan semakin besar dan akan berdampak 
pula pada penyimpulan laju atau percepatan kerusakan koleksi yang diama�.

C. Pembahasan Observasi
Observasi 200 teks�l diantara 1.000 koleksi teks�l (800 sebagai pembanding) 

memberikan gambaran bahwa pen�ngnya mempertahankan iden�tas pada se�ap 
koleksi berupa nomor inventaris. No. Inv. ini harus ditulis dalam format angka 6 (enam 
digit), misalnya koleksi dengan nomor inventaris 11 a harus ditulis dengan 000011 a. 
Diawali dengan iden�tas no. inv. yang benar selanjutnya diiku� dengan nama benda, 
asal benda, bahan, ukuran, kondisi, lokasi dan dilengkapi foto benda. Sistema�ka 
penulisan lokasi benda yang benar adalah menjelaskan lokasi gedung, ruang, nomor 
lemari dan laci. Keterangan dalam format gabungan teks dan numerik bisa dinotasikan 
lebih sederhana secara otoma�s dalam sistem database komputer, misalnya: 
GB.ST5.011.02 berar� koleksi disimpan dalam Gedung B (GB), di ruang Storage Teks�l 
lantai 5 (ST5), lemari 11 (011) dan laci 2 (02). Foto yang melengkapi data koleksi harus 
dibuat link, dan dibuat otoma�s menyimpan alamat berkas/ file foto dimana 
disimpan. No. inv., nama benda, asal benda, bahan, ukuran, kondisi, lokasi dan foto 
benda adalah isian data (data field) pokok yang harus ditulis dalam mengisi lembar 
inventaris atau lembar kondisi koleksi.

Dari seribu koleksi teks�l menunjukkan bahwa 726 koleksi berkondisi baik, 115 
berkondisi cukup (baik), 152 berkondisi rusak, 7 berkondisi hancur, dan 8 koleksi 

mengalami kerusakan ak�f. Dari 152 koleksi rusak menunjukkan pula 129 berbahan 
selulose (10 diantaranya ada komponen logamnya) dan 11 berbahan protein (1 
diantaranya ada komponen logamnya), namun perlu diketahui dari seribu koleksi yang 
diama� memang 930 berbahan selulose. Tetapi data menunjukkan bahwa kain yang 
memiliki komponen logam lebih banyak yang mengalami kerusakan, perha�kan 
Gambar Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17. 

Kisaran perolehan koleksi teks�l yang diama� adalah dari tahun 1867 (berumur 
rela�f 148 tahun) dan tahun 1949 (berumur rela�f 65 tahun). Dari pengamatan yang 
dirunut (disor�r) menurut usia rela�fnya, kain yang berumur semakin tua bukan 
berar� semakin rusak, atau sebaliknya: kain yang berumur semakin muda bukan 
berar� kain semakin baik kondisinya, perha�kan Gambar 4 halaman 12 dan Gambar 
Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17. 

Analisis kerusakan dengan memper�mbangkan kandungan air (pada koleksi), 
kondisi pH dan data iklim pada masa lalu �dak dapat dilakukan karena “Conditional and 
Climatic Data” yang tersedia �dak tersinkronisasi dengan koleksi yang diobservasi. Format 
data yang ada masih dibuat konvensional (belum digital), sehingga sulit untuk analisisnya.

III. PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari hasil observasi 200 koleksi pilihan menunjukkan bahwa hanya 3 (1,5%) koleksi 
berkondisi Baik (Prioritas 5, kisaran usia rela�f 74 sampai 134 tahun); 41 (20%) koleksi 
berkondisi Cukup (Prioritas 4, kisaran usia rela�f 69 sampai 134 tahun); 149 (74%) koleksi 
berkondisi Rusak (Prioritas 3, kisaran usia 108 sampai 148 tahun); 7 (4%) koleksi berkondisi 
Hancur (Prioritas 2, kisaran usia 109 sampai 134 tahun) dan 8 (5%) koleksi mengalami 
kerusakan Ak�f (Prioritas 1, kisaran usia rela�f 113 sampai 134 tahun). Perha�kan Gambar 
Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17.  Gambaran hasil observasi terhadap 200 
koleksi ini ditujukan pada koleksi rusak sehingga 1,5% dari 200 koleksi yang diobservasi 
bukan berar� sama kalau 1,5% dari seluruh koleksi Museum Nasional. (Perha�kan 
pembahasan halaman 11, ada 726 koleksi berkondisi baik di antara 1.000 koleksi yang 
diama�.)

Teks�l berserat selulose (kulit kayu, serat kapas, serat nanas, dsb.) dan berserat 
protein (sutera atau wool) yang beronamen logam cenderung mengalami kerusakan 
dengan prioritas �nggi (1, 2 dan 3). Usia rela�f diatas 74 tahun pada teks�l berornamen 
logam juga lebih banyak mengalami kerusakan.

B. Saran
Observasi terhadap 200 yang koleksi teks�l dengan tahun perolehan antara tahun 

1867 dan 1950 ini lebih mengandalkan pengamatan visual dan perlu di�ndak-lanju� 
dengan uji bahan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Uji bahan diarahkan pada 
iden�fikasi serat secara laboratoris, cek pH, cek kandungan air pada serat dan cek 
kandungan logam lain (yang biasa digunakan pada proses pencelupan warna atau pada 
garam logam). Walaupun “conditional and climatic data” yang ada masih konvensional dan 
belum tersinkronisasi dengan 200 koleksi yang diobservasi, tetapi dari uraian diatas paling 
�dak telah membuk�kan bahwa metode analisis yang menerapkan sistem database 
komputer mempermudah proses pekerjaan  observasi. Hasil observasi dan analisis inipun 
sekaligus menjadi tolok ukur (benchmarking) keberhasilan usaha perawatan dan 
pengawetan teks�l di Museum Nasional setelah dicek untuk beberapa tahun yang akan 
datang.

Saran perawatan dari 200 koleksi teks�l yang telah diobservasi dapat dilihat dalam 
se�ap lembar kondisi teks�l terlampir, adapun uraian dan rincian proses perawatan dapat 
dilihat di naskah “Konservasi Teks�l” (dapat diunduh di www.primastoria.net). 

Gambar 2. Prosedur Operasional Standar (POS) Observasi & Konservasi
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Konservasi adalah suatu tindakan yang 
bersifat kuratif – restoratif (penghentian 
atau penghambatan proses kerusakan dan 
perbaikannya) dan tindakan yang bersifat 
preventif (pencegahan dari kemungkinan 
proses kerusakan). 
Konservator adalah orang yang mampu 
melakukan pengamatan (kajian), berpikir 
analitik, dan melaksanakan konservasi 
karya seni, artefak, relik, dan benda lain 
dengan menggunakan metode atau teknik 
yang benar. Konservator harus memiliki 
pengetahuan cukup tentang metode dan 
teknik konservasi; serta dapat memilih dan 
menerapkan bahan (materials) atau alat 
dalam proses konservasi dengan baik. 
Mereka dapat pula mengkhususkan diri 
pada satu atau lebih bidang konservasi, 
seperti: batu, logam, kayu, tekstil, lukisan, 
karya seni bermedia kertas, buku, (pita) film, 
pita perekam suara, foto, atau benda lain 
bermedia komplek (campuran).

Skema Proses Observasi
Gambar 2b.
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Memiliki nilai atau manfaat yang 
sangat besar, tetapi mungkin 
bernilai 243X lebih dari yang 
Skala 1. Skor ini menunjukkan 
nilai maksimal dari semua 
komponen aset.

1
3

Skala untuk menilai tingkatan :

9

27
81

243

Memiliki nilai atau manfaat yang 
agak besar, tetapi mungkin 
bernilai 27X lebih dari yang Skala 1.

Memiliki nilai atau manfaat yang 
besar, tetapi mungkin bernilai 81X 
lebih dari yang Skala 1.

Memiliki nilai atau manfaat yang 
sedang, tetapi mungkin bernilai 
9X lebih dari yang Skala  1.

Memiliki nilai atau manfaat yang 
kecil, tetapi mungkin bernilai 3X 
lebih dari yang Skala 1.

Memiliki nilai atau manfaat yang 
sangat kecil.

Tidak punya nilai atau manfaat.

Nilai Aset per SubKelompok Koleksi

15
Nilai Historis [Berhubungan 

langsung dan berkontribusi 
dalam cara untuk memahami 
dan menghargai sejarah bangsa 
selama periode tertentu dan 
daerah tertentu.]

5
1

Nilai atau manfaat, de�nisi dan 
bobotnya : 

Nilai Ilmiah [Memuat informasi 
atau data yang (mungkin) 
penting untuk penelitian ilmiah 
dan/ atau landasan bagi ilmu 
pengetahuan.]

Nilai Artistik [Menampilkan 
keindahan/ artistik dan ber- 
desain khas, mewakili seniman, 
gaya dan masa tertentu.]

Penghitungan Nilai Aset per Sub Kelompok dan Satuan Koleksi :
Historis Ilmiah Artistik

A
B
C
D
E

243 x 5
81 x 5
3 x 5
9 x 5
3 x 5

3 X 1
27 X 1
2 X 1
3 X 1
0 X 1 

243 x 15
243 x 15

9 x 15
81 x 15
9 x 15

S.Klp Jml. Nilai
4.863
4.077

151
1.263

150
10.504Jumlah Keseluruhan

Persentase Nilai / S.Klp
4.863 / 10.504 = 46,3%
4.077 / 10.504 = 38,9%

151 / 10.504 = 1,4%
1.263 / 10.504 = 12%

150 / 10.504 = 1,4%
100%

Jml. Koleksi Persentase Nilai / Koleksi
2.220
9.800

148
120

5.620
17.908

46,3% / 2.220 = 0,021%
38,9% / 9.800 = 0,0040%

1,4% / 148 = 0,012%
12% / 120 = 0,081%

1,4% / 5.620 = 0,00025%

Pemutusan atau pemisahan 
sesuatu dari sesuatu yang lain

Sumber: ICCROM - CCI, 2016

?



  I. PENDAHULAUN
A. Latar Belakang

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Museum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, 
pengumpulan, registrasi, perawatan, pengawetan, pengamanan, penyajian, publikasi, 
dan fasilitasi di bidang benda bernilai budaya berskala nasional (Permendikbud No. 48 
Tahun 2012). Dalam rangka menjalankan fungsi perawatan dan pengawetan benda 
bernilai budaya berskala nasional, Museum Nasional memiliki Bidang Perawatan dan 
Pengawetan.  Garis besar kegiatan bidang ini adalah:
1. pelaksanaan observasi kondisi benda bernilai budaya berskala nasional;
2. pelaksanaan uji laboratorium benda bernilai budaya berskala nasional;
3. pelaksanaan perawatan benda bernilai budaya berskala nasional;
4. pelaksanaan pengawetan benda bernilai budaya berskala nasional; dan
5. pelaksanaan pemantauan lingkungan mikro benda bernilai budaya berskala nasional.

Bidang Perawatan dan Pengawetan memilki �ga seksi, yaitu: Seksi Observasi, 
Seksi Perawatan dan Seksi Pengawetan. Seksi Observasi mempunyai tugas melakukan 
pendataan, klasifikasi, dan penentuan penanganan serta uji laboratorium benda bernilai 
budaya berskala nasional. Seksi Perawatan mempunyai tugas melakukan pembersihan, 
perbaikan, rekonstruksi, dan restorasi benda bernilai budaya berskala nasional. Seksi 
Pengawetan mempunyai tugas melakukan penguatan dan pelapisan serta pemantauan 
lingkungan mikro benda bernilai budaya berskala nasional.

Seksi Observasi pada Bidang Perawatan dan Pengawetan - Museum Nasional, 
memiliki rincian tugas:
1. melakukan penyusunan program kerja Seksi dan konsep program kerja Bidang;
2. melakukan pengamatan dan pendataan kondisi koleksi benda bernilai budaya 

berskala nasional;
3. melakukan uji laboratorium benda bernilai budaya berskala nasional;
4. melakukan klasifikasi kondisi koleksi benda bernilai budaya berskala nasional;
5. melakukan rekomendasi penanganan koleksi benda bernilai budaya berskala nasional;
6. melakukan penyusunan bahan bantuan teknis di bidang observasi koleksi benda 

bernilai budaya berskala nasional;
7. melakukan evaluasi pelaksanaan observasi benda bernilai budaya berskala nasional;
8. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan

 9. melakukan penyusunan laporan Seksi.

Garis besar dari tugas tersebut adalah mengama� benda secara utuh, mengenali/ 
iden�fikasi bahan dan cara pembuatan/ pembentukan benda, mengenali/ iden�fikasi 
kerusakan, menganalisis kerusakan yang kemungkinan diakibatkan oleh sifat bahan, 
kontruksi benda, faktor kondisi iklim (suhu dan kelembaban udara, cahaya dan polusi), 
serta kemungkinan kesalahan dalam penanganan. Dari hasil amatan dilanjutkan dengan 

penyimpulan suatu kerusakan dan usulan perawatan dan pengawetan. 

 B. Landasan Hukum
Penyusunan Laporan Tahunan Perorangan pada Seksi Observasi – Bidang Perawatan 

dan Pengawetan, MUSEUM NASIONAL, dengan memper�mbangkan:  
1. UU No. 11 Tahun 2010 tentang CAGAR BUDAYA;
2. UU No. 5 Tahun 2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA (ASN);
3. PP No. 46 Thn. 2011 dan Perka BKN No. 1 Thn. 2013 tentang Sasaran Kerja PNS [SKP]; 
4. PP No. 66 Tahun 2015 tentang MUSEUM;
5. Permendikbud RI No. 48 Tahun 2012 tentang ORGANISASI & TATA KERJA MUSEUM 

NASIONAL;
6. Permendikbud RI No. 27 Tahun 2013 tentang RINCIAN TUGAS MUSEUM NASIONAL;
7. Permen PANRB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Standar 

Operasional Prosedur);
8. Perka BKN No. 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 

(Sasaran Kerja PNS [SKP]);
9. Perka BKN No. 7 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Manajerial (SKM PNS); 

10. Perka BKN No. 8 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Teknis (SKT PNS).

  II. PEMBAHASAN OBSERVASI
A. Dasar Teori

Tahapan pemeliharaan koleksi melipu� observasi, perawatan dan pengawetan. 
Proses observasi atau pengamatan yang dilakukan Seksi Observasi diawali dengan 
serangkain proses iden�fikasi dan klasifikasi bahan baik secara visual atau dengan uji 
bahan, mengama� dan mempelajari (jenis dan proses) kerusakan, dan bersama-sama 
dengan Seksi Perawatan dan Seksi Pengawetan akan memutuskan metode perawatan dan 
pengawetan secara tepat. Seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan seksi-seksi pada 
Bidang Perawatan dan Pengawetan ini akan dievalusi secara klinis dengan 
memper�mbangkan ancangan anali�k ilmiah atau empiris, yang selanjutnya disebut 
sebagai ‘studi atau kajian konservasi’. Dalam hal ini, iden�fikasi dan klasifikasi bahan 
dengan mempelajari data keterawatan koleksi, data kondisi iklim dan perangkat penunjang 
penyimpanan atau displai yang mengitarinya dalam rentang waktu tertentu (yang lazim 
disebut sebagai studi konservasi secara empiris). Contoh kajian empiris yang faktual adalah 
pendapat bahwa lilin lebah memiliki sifat �dak merusak kain dengan menunjukkan buk� 
fragmen kain yang terbungkus lilin yang sudah berumur ribuan tahun dari Mesir. 

Sedangkan yang ilmiah adalah suatu kegiatan studi yang lebih mengedepankan 
pengetahuan teori�s dan pengamatan dengan menggunakan alat (modern). Contohnya 
pembuk�an unsur logam sebagai garam logam pada proses pewarnaan dengan 
Spektroskopi Fluoresensi Sinar-X pada fragmen kain. Perha�kan Tabel 1 dan Gambar 2.

Rangkaian proses dan hasil kegiatan seksi-seksi dalam Bidang Perawatan dan 
Pengawetan (Bidang PP) akan terekam dalam formulir isian ‘Lembar Kondisi Koleksi’, 
selanjutnya disingkat LKKo. LKKo ini akan memuat informasi berkaitan nomor iden�tas dan 
nama koleksi, jenis bahan, jenis kerusakan (kondisi keterawatan), usulan perawatan 
(mencakup �ndakan yang bersifat kura�f – restora�f atau penghen�an proses kerusakan 
dan perbaikannya), serta usulan pengawetan (�ndakan yang bersifat preven�f atau 
penghambatan dari kemungkinan proses kerusakan). Menurut sifat dan jenis 
kerusakannya, Lembar Kondisi Koleksi (LKKo) akan dikelompokkan menjadi LKKo-Umum 
(Campuran), Logam, Batu, Keramik, Kayu, Teks�l, Kertas dan Lukisan. Kemudian Bidang PP 
ini juga melakukan survai kondisi klimatalogi yang informasinya dicantumkan dalam 
‘Lembar Data Klimatologi’, yang selanjutnya disebut LDK. LDK memuat keterangan yang 
berhubungan dengan suhu dan kelembaban udara (suhu permukaan dan kadar air benda), 
intesitas cahaya, radiasi ultra-violet (UV), dan polusi udara. Data atau dokumen tambahan 
(DDT) juga diperlukan, dan bisa berupa data jenis bahan dan konstruksi lemari simpan atau 

displai, gambar atau desain (�ga dimensi dan berskala ukuran) ruang simpan atau pamer, 
berikut bahan (pustaka) rujukan atau (data pribadi) narasumber. Lihat Lampiran 11 - 25.

Kumpulan informasi dalam LIK, LKKo, LDK dan DDT adalah dokumen pen�ng di 
museum yang harus terawat dan dikelola dengan baik. Dokumen-dokumen ini secara 
fisik bisa berupa lembar kertas cetakan atau berupa format digital (so�-copy siap cetak, 
selanjutnya disingkat SCSC, yang mungkin tersimpan dalam CD). Pengelolaan dokumen 
kertas (termasuk CD, sebagai data ma�) secara fisik yang biasanya dilakukan pustakawan 
atau arsiparis ini memerlukan folder, lemari simpan dan ruangan yang memadai. Tetapi 
pengelolaan kumpulan informasi pada LIK, LKKo, LDK dan DDT dalam sistem database 
konservasi (Dasi) adalah yang paling umum dilakukan pada abad informasi saat ini. 

Observasi terhadap 200 teks�l diantara 1.000  koleksi teks�l (800 koleksi sebagai 
pembanding) yang dilakukan secara visual ini dengan memper�mbangkan lingkup data 
(data field) sebagaimana dimuat dalam Blangko Lembar Kondisi Koleksi (Umum) dan 
Lembar Kondisi Teks�l (Khusus), lihat halaman 06 dan 07. Laju percepatan kerusakan 
teks�l dengan memper�mbangkan usia rela�f benda (URB), jenis bahan (yang 
dikonversi dalam bentuk angka, untuk selanjutnya disebut sebagai notasi jenis bahan dan 
disingkat NJB), kondisi benda saat pengamatan (yang dikonversi dalam bentuk angka, 
untuk selanjutnya disebut sebagai �ngkat kerusakan benda dan disingkat TKB). 
Observasi ini dianalisis dengan sistem database khusus konservasi (dengan kode 
CuraTool), yang secara langsung dan otoma�s menampilkan grafik sebagai hasil 
pembandingan antara URB, NJB dan TKB, lihat Gambar 3 hal. 11 dan Gambar 4 hal. 12. 
Analisis dari hasil observasi ini juga memper�mbangkan data-data LDK dan DDT.

B. Prosedur Observasi
1.  Mengama� benda koleksi secara menyeluruh (depan, belakang, samping kanan dan 

kiri, serta bagian atas dan bawah). Dengan sangat ha�-ha�, angkat benda dengan kaus 
tangan untuk melihat bagian bawah koleksi. dan mendetail. Gunakan pensil untuk 
mengisi formulir Lembar Kondisi Koleksi (LKKo & LKTe), hindari penggunaan ballpoint 
dan alat tulis ber�nta lain untuk menghindari resiko ternodanya koleksi dari alat tulis 
ber�nta tersebut. Lepaskan jam tangan, gelang tangan, alat tulis atau benda apapun 
yang berada di kantong baju, name tag yang digantungkan di krah baju atau leher, dan 
hal-hal lain yang bisa beresiko terhadap koleksi yang akan kita ama� (observasi).
Penjelasan Lembar Kondisi Koleksi (LKKo), lihat halaman 6 dan 7. Semua isian data 
(data field) pada Lembar Kondisi diberi nomor untuk kemudahan penjelasan dan 
pengkodean dalam hal untuk pembahasan (analisa data) berikut pelaporannya.
a. Keterangan Pokok: No. Urut, No. Inv., Nama Benda, Asal Benda, Keterangan/ Deskripsi 

Singkat, Ukuran, Kondisi dan Lokasi Benda. 
b. Bahan.  Bahan pembentuk koleksi secara umum dikelompokkan menjadi: Logam, 

Non-Logam, Selulose, Protein dan Lain-lain. Logam dan Non Logam dapat masuk 
kategori Anorganik, sedang Selulose dan Protein masuk kategori Organik. Jika 
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bahan organik dari binatang dimasukkan dalam kelompok Protein, sedangkan 
yang dari tumbuh-tumbuhan masuk ke dalam kelompok Selulose. Tetapi ada 
bahan yang masuk kelompok Lain-lain karena bahan tersebut memiliki 
komponen organik dan anorganik. Bahan teks�l �dak bisa dikelompokkan hanya 
di satu kelompok Organik, tetapi harus dipisahkan ke Protein (teks�l yang 
berbahan dasar sutera atau wol) atau ke Selulose (teks�l yang berbahan dasar 
kapas, rami, atau goni). Bahan pembersih yang bersifat asam agak kuat dapat 
merusak kain terbuat dari kapas tapi aman bagi kain yang terbuat dari sutera. 
Perha�kan Lembar Kondisi Koleksi (LKKo) pada halaman 6, dan bandingkan 
dengan Lembar Kondisi Teks�l (LKTe) pada halaman 7.

c. Kondisi Benda Pada Saat Pengamatan. Kondisi keterawatan koleksi 
dikelompokkan menjadi Kerusakan Fisik (1. Rapuh, 2. Kotor, 3. Lemak, 4. Kelupas, 
5. Gores,  6. Retak, 7. Patah, 8. Hilang, 9. Basah, 10. Kering, 11. Lain), Kerusakan 
Kimiawi (1. Lapuk, 2. Pudar, 3. Korosi, 4. Oksidasi, 5. Bau, 6. Noda, 7. Kristal garam, 
8. Lain) dan Kerusakan Bio�s (1. Jamur, 2. Insek, 3. Ganggang, 4. Lumut, 5. Lichens, 
6. Lain). Kondisi rapuh (fragile) pada kelompok kerusakan fisik dibedakan dengan 
lapuk (brittle) pada kelompok kerusakan kimiawi, karena dalam penger�an ini 
rapuh bisa dimungkinkan menjadi agak kuat setelah proses kontrol kelembaban, 
sedangkan lapuk cenderung ke arah hancur dan �dak bisa direkondisi lagi.

d. Kondisi Iklim Mikro dan Makro Pada Saat Pengamatan. Dengan memper- 
�mbangkan Lembar Data Klimatologi (LDK), serta memperhitungkan alat-alat 
ukur dan prosedur kalibrasi.
Iklim mikro adalah kondisi suhu, kelembaban, cahaya dan sejenisnya yang ada 
disekitar benda atau koleksi. Data iklim mikro biasanya dicatat di Lembar Kondisi 
Koleksi (seperti pada halaman 6 dan 7). Kalau koleksi ditempatkan dalam lemari simpan 
berarti iklim mikro sama dengan  yang ada didalam lemari simpan. Sedangkan yang 
iklim makro adalah kondisi suhu, kelembaban, cahaya dan sejenisnya yang ada diluar 
iklim mikro. Data iklim makro biasanya dicatat di Lembar Data Klimatologi (halaman 
18 dan 19). Weintraub (2002) menjelaskan pengertian dan perhitungan Equilibrium 
Moisture Content (EMC) dan EMC/RH isotherm bahan organik (kapas, linen, kertas, 
kayu, dsb.); serta kapasitas bu�ering (MH) dan rekondisi silicagel.

e. Usulan Perawatan dan Pengawetan. Dibahas secara lengkap di “Teks�l 
Tradisional: Pengenalan Bahan dan Teknik” dan “Konservasi Teks�l”;

f.  Usulan Uji Bahan (Laboratorium). Melalui serangkaian proses observasi dari 
sekian banyak koleksi atau memper�mbangkan suatu kondisi tertentu 
terjadinya kerusakan pada koleksi, Konservator akan mengusulkan uji bahan. Uji 
bahan dimaksudkan untuk mengetahui proses terjadinya kerusakan dan atau 
penguatan data pendukung untuk keperluan studi konservasi dan koleksi �ngkat 
lanjut. Studi �ngkat lanjut ini bisa berupa pembuatan Alur Waktu (Timeline) 
bahan atau tehnik pembuatan suatu benda pada suatu masa atau periode 
tertentu, yang mana bahan atau tehnik ini sebagai bagian dari suatu koleksi yang 
�dak bisa digan�kan (sebagai atribut teknologis). 

g. Teknik Pengamatan. Teknik pengamataan adalah penjelasan dengan cara dan alat 
bantu apa pada saat seseorang mengama� kondisi keterawatan koleksi di 
museum.

2. Analisis Data Observasi. 
Analisis data observasi bisa dilakukan pada beberapa kemungkinan. Pertama 

adalah analisis berdasarkan dari pengumpulan data proses perawatan dan 
pengawetan, data iklim pada lingkungan benda yang menjalani proses perawatan 
dan pengawetan, data iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG) untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, serta data-data pendukung lainnya. 
Kedua adalah analisis data hasil observasi dari sejumlah koleksi (kumpulan data hasil 
observasi sendiri). Ke�ga adalah pembahasan berdasarkan gabungan dari langkah 
pertama dan kedua. Tetapi pokok bahasan utama tetap, yakni penyimpulan tentang 
kondisi keterawatan koleksi berkaitan dengan kondisi bahan, cara pembuatan dan 
kondisi iklim yang mengitarinya. Evaluasi dan �njauan proses kerja perawatan dan 
pengawetan pada masa lalu dan masa akan datang juga akan dilakukan. 

Entri data hasil survei lapangan pada Lembar Kondisi Teks�l (LKTe, hal. 07) ke 
dalam sistem database khusus konservasi, dan selanjutnya di�njau dan diedit melalui 
Menu Da�ar Edi�ng dan Kontrol Data (Tabel 2, hal. 09). Ada konversi data teks ke 
bentuk numerik, sehingga data dapat langsung dipresentasikan dalam bentuk grafik. 
Konversi ini akan melipu�: Jenis Bahan (NJB) dan Tingkat Kerusakan Benda (TKB). 

Notasi Jenis Bahan (NJB): untuk bahan selulose (kulit kayu, kapas, serat nanas, dan 
sejenisnya) memiliki angka 40 (warna hijau); untuk bahan protein (sutera, wool, 
kulit binatang, dan sejenisnya) memiliki angka 50 (warna kuning); untuk bahan 
logam memiliki angka 5 (warna merah); untuk kombinasi selulose dan logam 
memiliki angka 45 (warna hijau tua) dan untuk bahan kombinasi protein dan logam 
memiliki angka 55 (warna kuning tua). Di sini, Sistem Database Konservasi akan 
secara otoma�s menampilkan Grafik Analisis Spontan (GAS) untuk mengetahui 
hubungan antara Usia (URB), Bahan (NJB) dan Tingkat Kerusakan Benda (TKB), 
lihat gambar 3 dan 4 pada halaman 11 dan 12. 

Tingkat Kerusakan Benda (TKB) 10 berar� berkondisi Baik (warna hijau, 
prioritas konservasi: 5); 15 berar� berkondisi Cukup (warna kuning, prioritas: 4); 20 
berar� berkondisi Rusak (warna merah muda, prioritas: 3); 25 berar� berkondisi 
Hancur (warna merah tua, prioritas: 2); 30 berar� berkondisi fisik benda bisa Baik, 
Cukup, Rusak atau Hancur tetapi jenis kerusakannya ak�f, seper� indikasi 
serangan mikroorganisme atau insek, dan kondisi keasamannya/ pH pada saat 
pengamatan terlalu �nggi (warna merah tua sekali, prioritas: 1). Representasi grafik 
Bahan dan Kondisi koleksi ini juga dimaknai dengan adanya Usia Rela�f Benda 
(URB) dan Kode Nomor Inventaris (KNI) untuk penyederhanaan, dan untuk 
melacak No. Inv. atau lokasi benda akan tetap dengan mudah dengan melihat 
Da�ar (Tabel 2, hal. 09, atau Da�ar Koleksi 01 sampai 10 terlampir). Dengan 
pemahaman ini, jika saat ini kita menjumpai kain katun berkondisi bagus (baik) tapi 
ada indikasi jamur atau �ngkat keasamannya �nggi maka koleksi tersebut 
dikategorikan mengalami ancaman/ kerusakan ak�f dan skala prioritas yang 
tadinya 5 menjadi 1 (indikator warna hijau berubah menjadi merah tua sekali).

Usia Rela�f Benda (URB) akan muncul secara otoma�s, jika kita telah 
mengisi kolom isian (data field) tahun perolehan benda. URB adalah hasil 
pengurangan tanggal sekarang (Today) dan Tanggal Perolehan Benda (TPB) 
Bilamana kita �dak mengetahui tahun perolehan koleksi maka perlu dilakukan 
Tafsir Usia Rela�f Benda (TURB). Proses TURB diawali dengan memunculkan 
keseluruhan data, dan langkah berikutnya dengan mensor�r nomor inventaris 
benda.  Jika ada lima koleksi yang diketahui TPB-nya nomor 1 dan 5, maka setelah 
pensor�ran akan diketahui bahwa URB koleksi nomor 2, 3 dan 4 adalah antara URB 
koleksi nomor 1 dan 5. Jika koleksi no 1 sebagai pembatas atas disebut sebagai 
Tanggal Perolehan Benda Atas (TPBA)  dan koleksi no 5 sebagai Tanggal Perolehan 
Benda Bawah (TPBB). Dengan mengisi kolom TPBA dan TPBB maka sistem 
database secara otoma�s menilai angka Tafsir Usia Rela�f Benda (TURB), Lihat 
Tabel 2, hal. 09 atau Lampiran Da�ar 01 sampai 10. Disinilah letak manfaat 800 
koleksi pembanding untuk mempertajam hasil TURB dan validasi data lain, serta 
meminimalkan kesalahan interpretasi data. Sebagai gambaran, apabila analisis 
dipaksakan dengan hanya hasil observasi 200 koleksi untuk mengetahui usia rela�f 
koleksi dengan KNI 2 sampai 9, sedangkan yang diketahui dengan KNI 1 dan 10. 
Maka �ngkat kesalahan dari hasil pengamatan semakin besar dan akan berdampak 
pula pada penyimpulan laju atau percepatan kerusakan koleksi yang diama�.

C. Pembahasan Observasi
Observasi 200 teks�l diantara 1.000 koleksi teks�l (800 sebagai pembanding) 

memberikan gambaran bahwa pen�ngnya mempertahankan iden�tas pada se�ap 
koleksi berupa nomor inventaris. No. Inv. ini harus ditulis dalam format angka 6 (enam 
digit), misalnya koleksi dengan nomor inventaris 11 a harus ditulis dengan 000011 a. 
Diawali dengan iden�tas no. inv. yang benar selanjutnya diiku� dengan nama benda, 
asal benda, bahan, ukuran, kondisi, lokasi dan dilengkapi foto benda. Sistema�ka 
penulisan lokasi benda yang benar adalah menjelaskan lokasi gedung, ruang, nomor 
lemari dan laci. Keterangan dalam format gabungan teks dan numerik bisa dinotasikan 
lebih sederhana secara otoma�s dalam sistem database komputer, misalnya: 
GB.ST5.011.02 berar� koleksi disimpan dalam Gedung B (GB), di ruang Storage Teks�l 
lantai 5 (ST5), lemari 11 (011) dan laci 2 (02). Foto yang melengkapi data koleksi harus 
dibuat link, dan dibuat otoma�s menyimpan alamat berkas/ file foto dimana 
disimpan. No. inv., nama benda, asal benda, bahan, ukuran, kondisi, lokasi dan foto 
benda adalah isian data (data field) pokok yang harus ditulis dalam mengisi lembar 
inventaris atau lembar kondisi koleksi.

Dari seribu koleksi teks�l menunjukkan bahwa 726 koleksi berkondisi baik, 115 
berkondisi cukup (baik), 152 berkondisi rusak, 7 berkondisi hancur, dan 8 koleksi 

mengalami kerusakan ak�f. Dari 152 koleksi rusak menunjukkan pula 129 berbahan 
selulose (10 diantaranya ada komponen logamnya) dan 11 berbahan protein (1 
diantaranya ada komponen logamnya), namun perlu diketahui dari seribu koleksi yang 
diama� memang 930 berbahan selulose. Tetapi data menunjukkan bahwa kain yang 
memiliki komponen logam lebih banyak yang mengalami kerusakan, perha�kan 
Gambar Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17. 

Kisaran perolehan koleksi teks�l yang diama� adalah dari tahun 1867 (berumur 
rela�f 148 tahun) dan tahun 1949 (berumur rela�f 65 tahun). Dari pengamatan yang 
dirunut (disor�r) menurut usia rela�fnya, kain yang berumur semakin tua bukan 
berar� semakin rusak, atau sebaliknya: kain yang berumur semakin muda bukan 
berar� kain semakin baik kondisinya, perha�kan Gambar 4 halaman 12 dan Gambar 
Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17. 

Analisis kerusakan dengan memper�mbangkan kandungan air (pada koleksi), 
kondisi pH dan data iklim pada masa lalu �dak dapat dilakukan karena “Conditional and 
Climatic Data” yang tersedia �dak tersinkronisasi dengan koleksi yang diobservasi. Format 
data yang ada masih dibuat konvensional (belum digital), sehingga sulit untuk analisisnya.

III. PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari hasil observasi 200 koleksi pilihan menunjukkan bahwa hanya 3 (1,5%) koleksi 
berkondisi Baik (Prioritas 5, kisaran usia rela�f 74 sampai 134 tahun); 41 (20%) koleksi 
berkondisi Cukup (Prioritas 4, kisaran usia rela�f 69 sampai 134 tahun); 149 (74%) koleksi 
berkondisi Rusak (Prioritas 3, kisaran usia 108 sampai 148 tahun); 7 (4%) koleksi berkondisi 
Hancur (Prioritas 2, kisaran usia 109 sampai 134 tahun) dan 8 (5%) koleksi mengalami 
kerusakan Ak�f (Prioritas 1, kisaran usia rela�f 113 sampai 134 tahun). Perha�kan Gambar 
Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17.  Gambaran hasil observasi terhadap 200 
koleksi ini ditujukan pada koleksi rusak sehingga 1,5% dari 200 koleksi yang diobservasi 
bukan berar� sama kalau 1,5% dari seluruh koleksi Museum Nasional. (Perha�kan 
pembahasan halaman 11, ada 726 koleksi berkondisi baik di antara 1.000 koleksi yang 
diama�.)

Teks�l berserat selulose (kulit kayu, serat kapas, serat nanas, dsb.) dan berserat 
protein (sutera atau wool) yang beronamen logam cenderung mengalami kerusakan 
dengan prioritas �nggi (1, 2 dan 3). Usia rela�f diatas 74 tahun pada teks�l berornamen 
logam juga lebih banyak mengalami kerusakan.

B. Saran
Observasi terhadap 200 yang koleksi teks�l dengan tahun perolehan antara tahun 

1867 dan 1950 ini lebih mengandalkan pengamatan visual dan perlu di�ndak-lanju� 
dengan uji bahan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Uji bahan diarahkan pada 
iden�fikasi serat secara laboratoris, cek pH, cek kandungan air pada serat dan cek 
kandungan logam lain (yang biasa digunakan pada proses pencelupan warna atau pada 
garam logam). Walaupun “conditional and climatic data” yang ada masih konvensional dan 
belum tersinkronisasi dengan 200 koleksi yang diobservasi, tetapi dari uraian diatas paling 
�dak telah membuk�kan bahwa metode analisis yang menerapkan sistem database 
komputer mempermudah proses pekerjaan  observasi. Hasil observasi dan analisis inipun 
sekaligus menjadi tolok ukur (benchmarking) keberhasilan usaha perawatan dan 
pengawetan teks�l di Museum Nasional setelah dicek untuk beberapa tahun yang akan 
datang.

Saran perawatan dari 200 koleksi teks�l yang telah diobservasi dapat dilihat dalam 
se�ap lembar kondisi teks�l terlampir, adapun uraian dan rincian proses perawatan dapat 
dilihat di naskah “Konservasi Teks�l” (dapat diunduh di www.primastoria.net). 



  I. PENDAHULAUN
A. Latar Belakang

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Museum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, 
pengumpulan, registrasi, perawatan, pengawetan, pengamanan, penyajian, publikasi, 
dan fasilitasi di bidang benda bernilai budaya berskala nasional (Permendikbud No. 48 
Tahun 2012). Dalam rangka menjalankan fungsi perawatan dan pengawetan benda 
bernilai budaya berskala nasional, Museum Nasional memiliki Bidang Perawatan dan 
Pengawetan.  Garis besar kegiatan bidang ini adalah:
1. pelaksanaan observasi kondisi benda bernilai budaya berskala nasional;
2. pelaksanaan uji laboratorium benda bernilai budaya berskala nasional;
3. pelaksanaan perawatan benda bernilai budaya berskala nasional;
4. pelaksanaan pengawetan benda bernilai budaya berskala nasional; dan
5. pelaksanaan pemantauan lingkungan mikro benda bernilai budaya berskala nasional.

Bidang Perawatan dan Pengawetan memilki �ga seksi, yaitu: Seksi Observasi, 
Seksi Perawatan dan Seksi Pengawetan. Seksi Observasi mempunyai tugas melakukan 
pendataan, klasifikasi, dan penentuan penanganan serta uji laboratorium benda bernilai 
budaya berskala nasional. Seksi Perawatan mempunyai tugas melakukan pembersihan, 
perbaikan, rekonstruksi, dan restorasi benda bernilai budaya berskala nasional. Seksi 
Pengawetan mempunyai tugas melakukan penguatan dan pelapisan serta pemantauan 
lingkungan mikro benda bernilai budaya berskala nasional.

Seksi Observasi pada Bidang Perawatan dan Pengawetan - Museum Nasional, 
memiliki rincian tugas:
1. melakukan penyusunan program kerja Seksi dan konsep program kerja Bidang;
2. melakukan pengamatan dan pendataan kondisi koleksi benda bernilai budaya 

berskala nasional;
3. melakukan uji laboratorium benda bernilai budaya berskala nasional;
4. melakukan klasifikasi kondisi koleksi benda bernilai budaya berskala nasional;
5. melakukan rekomendasi penanganan koleksi benda bernilai budaya berskala nasional;
6. melakukan penyusunan bahan bantuan teknis di bidang observasi koleksi benda 

bernilai budaya berskala nasional;
7. melakukan evaluasi pelaksanaan observasi benda bernilai budaya berskala nasional;
8. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan

 9. melakukan penyusunan laporan Seksi.

Garis besar dari tugas tersebut adalah mengama� benda secara utuh, mengenali/ 
iden�fikasi bahan dan cara pembuatan/ pembentukan benda, mengenali/ iden�fikasi 
kerusakan, menganalisis kerusakan yang kemungkinan diakibatkan oleh sifat bahan, 
kontruksi benda, faktor kondisi iklim (suhu dan kelembaban udara, cahaya dan polusi), 
serta kemungkinan kesalahan dalam penanganan. Dari hasil amatan dilanjutkan dengan 

penyimpulan suatu kerusakan dan usulan perawatan dan pengawetan. 

 B. Landasan Hukum
Penyusunan Laporan Tahunan Perorangan pada Seksi Observasi – Bidang Perawatan 

dan Pengawetan, MUSEUM NASIONAL, dengan memper�mbangkan:  
1. UU No. 11 Tahun 2010 tentang CAGAR BUDAYA;
2. UU No. 5 Tahun 2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA (ASN);
3. PP No. 46 Thn. 2011 dan Perka BKN No. 1 Thn. 2013 tentang Sasaran Kerja PNS [SKP]; 
4. PP No. 66 Tahun 2015 tentang MUSEUM;
5. Permendikbud RI No. 48 Tahun 2012 tentang ORGANISASI & TATA KERJA MUSEUM 

NASIONAL;
6. Permendikbud RI No. 27 Tahun 2013 tentang RINCIAN TUGAS MUSEUM NASIONAL;
7. Permen PANRB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Standar 

Operasional Prosedur);
8. Perka BKN No. 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 

(Sasaran Kerja PNS [SKP]);
9. Perka BKN No. 7 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Manajerial (SKM PNS); 

10. Perka BKN No. 8 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Teknis (SKT PNS).

  II. PEMBAHASAN OBSERVASI
A. Dasar Teori

Tahapan pemeliharaan koleksi melipu� observasi, perawatan dan pengawetan. 
Proses observasi atau pengamatan yang dilakukan Seksi Observasi diawali dengan 
serangkain proses iden�fikasi dan klasifikasi bahan baik secara visual atau dengan uji 
bahan, mengama� dan mempelajari (jenis dan proses) kerusakan, dan bersama-sama 
dengan Seksi Perawatan dan Seksi Pengawetan akan memutuskan metode perawatan dan 
pengawetan secara tepat. Seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan seksi-seksi pada 
Bidang Perawatan dan Pengawetan ini akan dievalusi secara klinis dengan 
memper�mbangkan ancangan anali�k ilmiah atau empiris, yang selanjutnya disebut 
sebagai ‘studi atau kajian konservasi’. Dalam hal ini, iden�fikasi dan klasifikasi bahan 
dengan mempelajari data keterawatan koleksi, data kondisi iklim dan perangkat penunjang 
penyimpanan atau displai yang mengitarinya dalam rentang waktu tertentu (yang lazim 
disebut sebagai studi konservasi secara empiris). Contoh kajian empiris yang faktual adalah 
pendapat bahwa lilin lebah memiliki sifat �dak merusak kain dengan menunjukkan buk� 
fragmen kain yang terbungkus lilin yang sudah berumur ribuan tahun dari Mesir. 

Sedangkan yang ilmiah adalah suatu kegiatan studi yang lebih mengedepankan 
pengetahuan teori�s dan pengamatan dengan menggunakan alat (modern). Contohnya 
pembuk�an unsur logam sebagai garam logam pada proses pewarnaan dengan 
Spektroskopi Fluoresensi Sinar-X pada fragmen kain. Perha�kan Tabel 1 dan Gambar 2.

Rangkaian proses dan hasil kegiatan seksi-seksi dalam Bidang Perawatan dan 
Pengawetan (Bidang PP) akan terekam dalam formulir isian ‘Lembar Kondisi Koleksi’, 
selanjutnya disingkat LKKo. LKKo ini akan memuat informasi berkaitan nomor iden�tas dan 
nama koleksi, jenis bahan, jenis kerusakan (kondisi keterawatan), usulan perawatan 
(mencakup �ndakan yang bersifat kura�f – restora�f atau penghen�an proses kerusakan 
dan perbaikannya), serta usulan pengawetan (�ndakan yang bersifat preven�f atau 
penghambatan dari kemungkinan proses kerusakan). Menurut sifat dan jenis 
kerusakannya, Lembar Kondisi Koleksi (LKKo) akan dikelompokkan menjadi LKKo-Umum 
(Campuran), Logam, Batu, Keramik, Kayu, Teks�l, Kertas dan Lukisan. Kemudian Bidang PP 
ini juga melakukan survai kondisi klimatalogi yang informasinya dicantumkan dalam 
‘Lembar Data Klimatologi’, yang selanjutnya disebut LDK. LDK memuat keterangan yang 
berhubungan dengan suhu dan kelembaban udara (suhu permukaan dan kadar air benda), 
intesitas cahaya, radiasi ultra-violet (UV), dan polusi udara. Data atau dokumen tambahan 
(DDT) juga diperlukan, dan bisa berupa data jenis bahan dan konstruksi lemari simpan atau 

displai, gambar atau desain (�ga dimensi dan berskala ukuran) ruang simpan atau pamer, 
berikut bahan (pustaka) rujukan atau (data pribadi) narasumber. Lihat Lampiran 11 - 25.

Kumpulan informasi dalam LIK, LKKo, LDK dan DDT adalah dokumen pen�ng di 
museum yang harus terawat dan dikelola dengan baik. Dokumen-dokumen ini secara 
fisik bisa berupa lembar kertas cetakan atau berupa format digital (so�-copy siap cetak, 
selanjutnya disingkat SCSC, yang mungkin tersimpan dalam CD). Pengelolaan dokumen 
kertas (termasuk CD, sebagai data ma�) secara fisik yang biasanya dilakukan pustakawan 
atau arsiparis ini memerlukan folder, lemari simpan dan ruangan yang memadai. Tetapi 
pengelolaan kumpulan informasi pada LIK, LKKo, LDK dan DDT dalam sistem database 
konservasi (Dasi) adalah yang paling umum dilakukan pada abad informasi saat ini. 

Observasi terhadap 200 teks�l diantara 1.000  koleksi teks�l (800 koleksi sebagai 
pembanding) yang dilakukan secara visual ini dengan memper�mbangkan lingkup data 
(data field) sebagaimana dimuat dalam Blangko Lembar Kondisi Koleksi (Umum) dan 
Lembar Kondisi Teks�l (Khusus), lihat halaman 06 dan 07. Laju percepatan kerusakan 
teks�l dengan memper�mbangkan usia rela�f benda (URB), jenis bahan (yang 
dikonversi dalam bentuk angka, untuk selanjutnya disebut sebagai notasi jenis bahan dan 
disingkat NJB), kondisi benda saat pengamatan (yang dikonversi dalam bentuk angka, 
untuk selanjutnya disebut sebagai �ngkat kerusakan benda dan disingkat TKB). 
Observasi ini dianalisis dengan sistem database khusus konservasi (dengan kode 
CuraTool), yang secara langsung dan otoma�s menampilkan grafik sebagai hasil 
pembandingan antara URB, NJB dan TKB, lihat Gambar 3 hal. 11 dan Gambar 4 hal. 12. 
Analisis dari hasil observasi ini juga memper�mbangkan data-data LDK dan DDT.

B. Prosedur Observasi
1.  Mengama� benda koleksi secara menyeluruh (depan, belakang, samping kanan dan 

kiri, serta bagian atas dan bawah). Dengan sangat ha�-ha�, angkat benda dengan kaus 
tangan untuk melihat bagian bawah koleksi. dan mendetail. Gunakan pensil untuk 
mengisi formulir Lembar Kondisi Koleksi (LKKo & LKTe), hindari penggunaan ballpoint 
dan alat tulis ber�nta lain untuk menghindari resiko ternodanya koleksi dari alat tulis 
ber�nta tersebut. Lepaskan jam tangan, gelang tangan, alat tulis atau benda apapun 
yang berada di kantong baju, name tag yang digantungkan di krah baju atau leher, dan 
hal-hal lain yang bisa beresiko terhadap koleksi yang akan kita ama� (observasi).
Penjelasan Lembar Kondisi Koleksi (LKKo), lihat halaman 6 dan 7. Semua isian data 
(data field) pada Lembar Kondisi diberi nomor untuk kemudahan penjelasan dan 
pengkodean dalam hal untuk pembahasan (analisa data) berikut pelaporannya.
a. Keterangan Pokok: No. Urut, No. Inv., Nama Benda, Asal Benda, Keterangan/ Deskripsi 

Singkat, Ukuran, Kondisi dan Lokasi Benda. 
b. Bahan.  Bahan pembentuk koleksi secara umum dikelompokkan menjadi: Logam, 

Non-Logam, Selulose, Protein dan Lain-lain. Logam dan Non Logam dapat masuk 
kategori Anorganik, sedang Selulose dan Protein masuk kategori Organik. Jika 
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bahan organik dari binatang dimasukkan dalam kelompok Protein, sedangkan 
yang dari tumbuh-tumbuhan masuk ke dalam kelompok Selulose. Tetapi ada 
bahan yang masuk kelompok Lain-lain karena bahan tersebut memiliki 
komponen organik dan anorganik. Bahan teks�l �dak bisa dikelompokkan hanya 
di satu kelompok Organik, tetapi harus dipisahkan ke Protein (teks�l yang 
berbahan dasar sutera atau wol) atau ke Selulose (teks�l yang berbahan dasar 
kapas, rami, atau goni). Bahan pembersih yang bersifat asam agak kuat dapat 
merusak kain terbuat dari kapas tapi aman bagi kain yang terbuat dari sutera. 
Perha�kan Lembar Kondisi Koleksi (LKKo) pada halaman 6, dan bandingkan 
dengan Lembar Kondisi Teks�l (LKTe) pada halaman 7.

c. Kondisi Benda Pada Saat Pengamatan. Kondisi keterawatan koleksi 
dikelompokkan menjadi Kerusakan Fisik (1. Rapuh, 2. Kotor, 3. Lemak, 4. Kelupas, 
5. Gores,  6. Retak, 7. Patah, 8. Hilang, 9. Basah, 10. Kering, 11. Lain), Kerusakan 
Kimiawi (1. Lapuk, 2. Pudar, 3. Korosi, 4. Oksidasi, 5. Bau, 6. Noda, 7. Kristal garam, 
8. Lain) dan Kerusakan Bio�s (1. Jamur, 2. Insek, 3. Ganggang, 4. Lumut, 5. Lichens, 
6. Lain). Kondisi rapuh (fragile) pada kelompok kerusakan fisik dibedakan dengan 
lapuk (brittle) pada kelompok kerusakan kimiawi, karena dalam penger�an ini 
rapuh bisa dimungkinkan menjadi agak kuat setelah proses kontrol kelembaban, 
sedangkan lapuk cenderung ke arah hancur dan �dak bisa direkondisi lagi.

d. Kondisi Iklim Mikro dan Makro Pada Saat Pengamatan. Dengan memper- 
�mbangkan Lembar Data Klimatologi (LDK), serta memperhitungkan alat-alat 
ukur dan prosedur kalibrasi.
Iklim mikro adalah kondisi suhu, kelembaban, cahaya dan sejenisnya yang ada 
disekitar benda atau koleksi. Data iklim mikro biasanya dicatat di Lembar Kondisi 
Koleksi (seperti pada halaman 6 dan 7). Kalau koleksi ditempatkan dalam lemari simpan 
berarti iklim mikro sama dengan  yang ada didalam lemari simpan. Sedangkan yang 
iklim makro adalah kondisi suhu, kelembaban, cahaya dan sejenisnya yang ada diluar 
iklim mikro. Data iklim makro biasanya dicatat di Lembar Data Klimatologi (halaman 
18 dan 19). Weintraub (2002) menjelaskan pengertian dan perhitungan Equilibrium 
Moisture Content (EMC) dan EMC/RH isotherm bahan organik (kapas, linen, kertas, 
kayu, dsb.); serta kapasitas bu�ering (MH) dan rekondisi silicagel.

e. Usulan Perawatan dan Pengawetan. Dibahas secara lengkap di “Teks�l 
Tradisional: Pengenalan Bahan dan Teknik” dan “Konservasi Teks�l”;

f.  Usulan Uji Bahan (Laboratorium). Melalui serangkaian proses observasi dari 
sekian banyak koleksi atau memper�mbangkan suatu kondisi tertentu 
terjadinya kerusakan pada koleksi, Konservator akan mengusulkan uji bahan. Uji 
bahan dimaksudkan untuk mengetahui proses terjadinya kerusakan dan atau 
penguatan data pendukung untuk keperluan studi konservasi dan koleksi �ngkat 
lanjut. Studi �ngkat lanjut ini bisa berupa pembuatan Alur Waktu (Timeline) 
bahan atau tehnik pembuatan suatu benda pada suatu masa atau periode 
tertentu, yang mana bahan atau tehnik ini sebagai bagian dari suatu koleksi yang 
�dak bisa digan�kan (sebagai atribut teknologis). 

g. Teknik Pengamatan. Teknik pengamataan adalah penjelasan dengan cara dan alat 
bantu apa pada saat seseorang mengama� kondisi keterawatan koleksi di 
museum.

2. Analisis Data Observasi. 
Analisis data observasi bisa dilakukan pada beberapa kemungkinan. Pertama 

adalah analisis berdasarkan dari pengumpulan data proses perawatan dan 
pengawetan, data iklim pada lingkungan benda yang menjalani proses perawatan 
dan pengawetan, data iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG) untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, serta data-data pendukung lainnya. 
Kedua adalah analisis data hasil observasi dari sejumlah koleksi (kumpulan data hasil 
observasi sendiri). Ke�ga adalah pembahasan berdasarkan gabungan dari langkah 
pertama dan kedua. Tetapi pokok bahasan utama tetap, yakni penyimpulan tentang 
kondisi keterawatan koleksi berkaitan dengan kondisi bahan, cara pembuatan dan 
kondisi iklim yang mengitarinya. Evaluasi dan �njauan proses kerja perawatan dan 
pengawetan pada masa lalu dan masa akan datang juga akan dilakukan. 

Entri data hasil survei lapangan pada Lembar Kondisi Teks�l (LKTe, hal. 07) ke 
dalam sistem database khusus konservasi, dan selanjutnya di�njau dan diedit melalui 
Menu Da�ar Edi�ng dan Kontrol Data (Tabel 2, hal. 09). Ada konversi data teks ke 
bentuk numerik, sehingga data dapat langsung dipresentasikan dalam bentuk grafik. 
Konversi ini akan melipu�: Jenis Bahan (NJB) dan Tingkat Kerusakan Benda (TKB). 

Notasi Jenis Bahan (NJB): untuk bahan selulose (kulit kayu, kapas, serat nanas, dan 
sejenisnya) memiliki angka 40 (warna hijau); untuk bahan protein (sutera, wool, 
kulit binatang, dan sejenisnya) memiliki angka 50 (warna kuning); untuk bahan 
logam memiliki angka 5 (warna merah); untuk kombinasi selulose dan logam 
memiliki angka 45 (warna hijau tua) dan untuk bahan kombinasi protein dan logam 
memiliki angka 55 (warna kuning tua). Di sini, Sistem Database Konservasi akan 
secara otoma�s menampilkan Grafik Analisis Spontan (GAS) untuk mengetahui 
hubungan antara Usia (URB), Bahan (NJB) dan Tingkat Kerusakan Benda (TKB), 
lihat gambar 3 dan 4 pada halaman 11 dan 12. 

Tingkat Kerusakan Benda (TKB) 10 berar� berkondisi Baik (warna hijau, 
prioritas konservasi: 5); 15 berar� berkondisi Cukup (warna kuning, prioritas: 4); 20 
berar� berkondisi Rusak (warna merah muda, prioritas: 3); 25 berar� berkondisi 
Hancur (warna merah tua, prioritas: 2); 30 berar� berkondisi fisik benda bisa Baik, 
Cukup, Rusak atau Hancur tetapi jenis kerusakannya ak�f, seper� indikasi 
serangan mikroorganisme atau insek, dan kondisi keasamannya/ pH pada saat 
pengamatan terlalu �nggi (warna merah tua sekali, prioritas: 1). Representasi grafik 
Bahan dan Kondisi koleksi ini juga dimaknai dengan adanya Usia Rela�f Benda 
(URB) dan Kode Nomor Inventaris (KNI) untuk penyederhanaan, dan untuk 
melacak No. Inv. atau lokasi benda akan tetap dengan mudah dengan melihat 
Da�ar (Tabel 2, hal. 09, atau Da�ar Koleksi 01 sampai 10 terlampir). Dengan 
pemahaman ini, jika saat ini kita menjumpai kain katun berkondisi bagus (baik) tapi 
ada indikasi jamur atau �ngkat keasamannya �nggi maka koleksi tersebut 
dikategorikan mengalami ancaman/ kerusakan ak�f dan skala prioritas yang 
tadinya 5 menjadi 1 (indikator warna hijau berubah menjadi merah tua sekali).

Usia Rela�f Benda (URB) akan muncul secara otoma�s, jika kita telah 
mengisi kolom isian (data field) tahun perolehan benda. URB adalah hasil 
pengurangan tanggal sekarang (Today) dan Tanggal Perolehan Benda (TPB) 
Bilamana kita �dak mengetahui tahun perolehan koleksi maka perlu dilakukan 
Tafsir Usia Rela�f Benda (TURB). Proses TURB diawali dengan memunculkan 
keseluruhan data, dan langkah berikutnya dengan mensor�r nomor inventaris 
benda.  Jika ada lima koleksi yang diketahui TPB-nya nomor 1 dan 5, maka setelah 
pensor�ran akan diketahui bahwa URB koleksi nomor 2, 3 dan 4 adalah antara URB 
koleksi nomor 1 dan 5. Jika koleksi no 1 sebagai pembatas atas disebut sebagai 
Tanggal Perolehan Benda Atas (TPBA)  dan koleksi no 5 sebagai Tanggal Perolehan 
Benda Bawah (TPBB). Dengan mengisi kolom TPBA dan TPBB maka sistem 
database secara otoma�s menilai angka Tafsir Usia Rela�f Benda (TURB), Lihat 
Tabel 2, hal. 09 atau Lampiran Da�ar 01 sampai 10. Disinilah letak manfaat 800 
koleksi pembanding untuk mempertajam hasil TURB dan validasi data lain, serta 
meminimalkan kesalahan interpretasi data. Sebagai gambaran, apabila analisis 
dipaksakan dengan hanya hasil observasi 200 koleksi untuk mengetahui usia rela�f 
koleksi dengan KNI 2 sampai 9, sedangkan yang diketahui dengan KNI 1 dan 10. 
Maka �ngkat kesalahan dari hasil pengamatan semakin besar dan akan berdampak 
pula pada penyimpulan laju atau percepatan kerusakan koleksi yang diama�.

C. Pembahasan Observasi
Observasi 200 teks�l diantara 1.000 koleksi teks�l (800 sebagai pembanding) 

memberikan gambaran bahwa pen�ngnya mempertahankan iden�tas pada se�ap 
koleksi berupa nomor inventaris. No. Inv. ini harus ditulis dalam format angka 6 (enam 
digit), misalnya koleksi dengan nomor inventaris 11 a harus ditulis dengan 000011 a. 
Diawali dengan iden�tas no. inv. yang benar selanjutnya diiku� dengan nama benda, 
asal benda, bahan, ukuran, kondisi, lokasi dan dilengkapi foto benda. Sistema�ka 
penulisan lokasi benda yang benar adalah menjelaskan lokasi gedung, ruang, nomor 
lemari dan laci. Keterangan dalam format gabungan teks dan numerik bisa dinotasikan 
lebih sederhana secara otoma�s dalam sistem database komputer, misalnya: 
GB.ST5.011.02 berar� koleksi disimpan dalam Gedung B (GB), di ruang Storage Teks�l 
lantai 5 (ST5), lemari 11 (011) dan laci 2 (02). Foto yang melengkapi data koleksi harus 
dibuat link, dan dibuat otoma�s menyimpan alamat berkas/ file foto dimana 
disimpan. No. inv., nama benda, asal benda, bahan, ukuran, kondisi, lokasi dan foto 
benda adalah isian data (data field) pokok yang harus ditulis dalam mengisi lembar 
inventaris atau lembar kondisi koleksi.

Dari seribu koleksi teks�l menunjukkan bahwa 726 koleksi berkondisi baik, 115 
berkondisi cukup (baik), 152 berkondisi rusak, 7 berkondisi hancur, dan 8 koleksi 

mengalami kerusakan ak�f. Dari 152 koleksi rusak menunjukkan pula 129 berbahan 
selulose (10 diantaranya ada komponen logamnya) dan 11 berbahan protein (1 
diantaranya ada komponen logamnya), namun perlu diketahui dari seribu koleksi yang 
diama� memang 930 berbahan selulose. Tetapi data menunjukkan bahwa kain yang 
memiliki komponen logam lebih banyak yang mengalami kerusakan, perha�kan 
Gambar Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17. 

Kisaran perolehan koleksi teks�l yang diama� adalah dari tahun 1867 (berumur 
rela�f 148 tahun) dan tahun 1949 (berumur rela�f 65 tahun). Dari pengamatan yang 
dirunut (disor�r) menurut usia rela�fnya, kain yang berumur semakin tua bukan 
berar� semakin rusak, atau sebaliknya: kain yang berumur semakin muda bukan 
berar� kain semakin baik kondisinya, perha�kan Gambar 4 halaman 12 dan Gambar 
Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17. 

Analisis kerusakan dengan memper�mbangkan kandungan air (pada koleksi), 
kondisi pH dan data iklim pada masa lalu �dak dapat dilakukan karena “Conditional and 
Climatic Data” yang tersedia �dak tersinkronisasi dengan koleksi yang diobservasi. Format 
data yang ada masih dibuat konvensional (belum digital), sehingga sulit untuk analisisnya.

III. PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari hasil observasi 200 koleksi pilihan menunjukkan bahwa hanya 3 (1,5%) koleksi 
berkondisi Baik (Prioritas 5, kisaran usia rela�f 74 sampai 134 tahun); 41 (20%) koleksi 
berkondisi Cukup (Prioritas 4, kisaran usia rela�f 69 sampai 134 tahun); 149 (74%) koleksi 
berkondisi Rusak (Prioritas 3, kisaran usia 108 sampai 148 tahun); 7 (4%) koleksi berkondisi 
Hancur (Prioritas 2, kisaran usia 109 sampai 134 tahun) dan 8 (5%) koleksi mengalami 
kerusakan Ak�f (Prioritas 1, kisaran usia rela�f 113 sampai 134 tahun). Perha�kan Gambar 
Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17.  Gambaran hasil observasi terhadap 200 
koleksi ini ditujukan pada koleksi rusak sehingga 1,5% dari 200 koleksi yang diobservasi 
bukan berar� sama kalau 1,5% dari seluruh koleksi Museum Nasional. (Perha�kan 
pembahasan halaman 11, ada 726 koleksi berkondisi baik di antara 1.000 koleksi yang 
diama�.)

Teks�l berserat selulose (kulit kayu, serat kapas, serat nanas, dsb.) dan berserat 
protein (sutera atau wool) yang beronamen logam cenderung mengalami kerusakan 
dengan prioritas �nggi (1, 2 dan 3). Usia rela�f diatas 74 tahun pada teks�l berornamen 
logam juga lebih banyak mengalami kerusakan.

B. Saran
Observasi terhadap 200 yang koleksi teks�l dengan tahun perolehan antara tahun 

1867 dan 1950 ini lebih mengandalkan pengamatan visual dan perlu di�ndak-lanju� 
dengan uji bahan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Uji bahan diarahkan pada 
iden�fikasi serat secara laboratoris, cek pH, cek kandungan air pada serat dan cek 
kandungan logam lain (yang biasa digunakan pada proses pencelupan warna atau pada 
garam logam). Walaupun “conditional and climatic data” yang ada masih konvensional dan 
belum tersinkronisasi dengan 200 koleksi yang diobservasi, tetapi dari uraian diatas paling 
�dak telah membuk�kan bahwa metode analisis yang menerapkan sistem database 
komputer mempermudah proses pekerjaan  observasi. Hasil observasi dan analisis inipun 
sekaligus menjadi tolok ukur (benchmarking) keberhasilan usaha perawatan dan 
pengawetan teks�l di Museum Nasional setelah dicek untuk beberapa tahun yang akan 
datang.

Saran perawatan dari 200 koleksi teks�l yang telah diobservasi dapat dilihat dalam 
se�ap lembar kondisi teks�l terlampir, adapun uraian dan rincian proses perawatan dapat 
dilihat di naskah “Konservasi Teks�l” (dapat diunduh di www.primastoria.net). 

LEMBAR KONDISI KOLEKSI
Form. LKKo-Umum/PNG/2017

 

No. No. Inv. Nama Benda Ukuran KondisiKeterangan

I. BAHAN :

A. Non Logam
1. Batu
2. Kaca
3. Keramik
4. Plester
5. Semen
6. Lain

B. Logam
1. Emas
2. Perak
3. Timah
4. 

Tembaga5. 
Besi6. 
Lain

C. Selulose
1. Kayu
2. Kulit
3. Bambu
4. Rotan
5. Anyaman
6. 
7. Lain

D. Protein
1. Kulit
2. Bulu
3. 
4. Lain

E. Lain-lain
1. Tulang
2. Kerang
3. Pigmen/ Cat
4. Manik-manik
5. Resin
6. Lain

O
RG

AN
IK

AN
O

RG
AN

IK
II. KONDISI SAAT PENGAMATAN :

A. Fisik
1. Rapuh
2. Kotor
3. Lemak
4. Kelupas
5. Gores
6. Retak
7. Patah
8. Hilang
9. Basah

10. Kering
11. Lain

B. Kimiawi
1. Lapuk
2. Pudar
3. Korosi
4. Oksidasi      garam

8. Lain

5. Bau
6. Noda
7. Kristal

C. 
1. Jamur (Fungi)
2. Serangga (Insect)
3. Ganggang (Algae)
4. Lumut (Moss)
5. Lumut-kerak (Lichens)
6. Lain

[ ....... %]
[ ....... %]

[ ....... %]
[ ....... %]

[ ...... %]

No. Foto:

D. Catatan:  .................................................................................................................

III. LINGKUNGAN MIKRO DAN LAINNYA :
A. Intensitas Cahaya (Lux)
B. Radiasi UV (μW/Lmn) -
C. Suhu Udara (0C)  --------
D. Suhu Permukaan (0C) --
E. Kelembaban Udara (%) -- 

F. Kandungan Air (%) ---
G. Keasaman (pH)  ------
H. ORP (mili Volts)  -------
I. 

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

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

IV. REKOMENDASI PERAWATAN DAN PENGAWETAN :

V. USULAN UJI LAB (BAHAN) DAN TAMBAHAN :
.........................................................................................................................................

VI. TEKNIK PENGAMATAN
A. Mata biasa (tanpa-alat)
B. Kaca Pembesar
C. Mikroskop.   ................ X
D. .......................................
E. .......................................
F. ........................................

VII. TANGGAL PENGAMATAN

Tandatangan
Observator,

Konservator,
dll.

Nama :    ..............................................

(DD/MM/YYYY) ............................................

..........................

..........................

F. Catatan 

Prioritas Tindakan :Lokasi Benda : A . Segera C. RendahB. Sedang

Bio�s

Teks�l

Teks�l

Baik Cukup Rusak
..........................
Hancur Ak�f

7. 

Perunggu

A. Pembersihan
1. kotoran/ debu dengan:

2. 

karat, noda, dll. dengan cara:3. 

4. 

B. Penguatan/ konsolidasi
1. Perlakuan benda rapuh dengan:

2. Penguatan benda rapuh dengan:

3. 

C. Restorasi
1. Pengembalian bentuk/ warna

(pendempulan, araldite, tusir warna, dll)
2. Perbaikan fungsi / mekanis benda

(reparasi mekanis, penggan�an bahan, dll)
3. Lain

D. Pengawetan
1. Stabilisasi karat (menghambat, menghen�kan 

proses korosi, dll.)
2. 

3. 

4. 

5. Lain
E. Treatmen Tambahan dan Catatan

............................................................

............................................................

Mema�kan jamur, insek dengan:

Mema�kan ganggang, lumut, jamur kerak dg.:
larutan 1% Hivar XL, atau ...................
Coa�ng/ laminasi dengan:

Lain

lemak/ minyak dengan:

Lain

a. kwas b. vacuum c. pelarut air
d. pelarut kimia e. mekanis
f. lain .........................................

a. mekanis b. kimia c. elektrolisis
d. lain ..........................................

a. air + deterjen b. etanol + deterjen
c. pelarut kimia d. lain .................

............................................

b. konsolidan (penyemprotan perekat, dll.)

a. penguatan konstruksi (mounting, 
pendobelan kain, dll.)

c. lain ...........................................
...........................................

............................................

a. fumigasi b. pendinginan (freezing)
c. lain .......................................

a. lilin mikrokristalin
b. Paraloid B72 (...... % w/v in ...........)
c. lain ........................................

a. uap air b. minyak
d. lain ............................................

c. meratakan

..........................

..........................

..................................

.............................

................................................

.....................

.......................

E. 

ORP = Oxidation-Reduction Potential, 
diukur dalam miliVolts). 

..........................

Tekanan Udara (mb) ---  = ......... (........)



  I. PENDAHULAUN
A. Latar Belakang

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Museum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, 
pengumpulan, registrasi, perawatan, pengawetan, pengamanan, penyajian, publikasi, 
dan fasilitasi di bidang benda bernilai budaya berskala nasional (Permendikbud No. 48 
Tahun 2012). Dalam rangka menjalankan fungsi perawatan dan pengawetan benda 
bernilai budaya berskala nasional, Museum Nasional memiliki Bidang Perawatan dan 
Pengawetan.  Garis besar kegiatan bidang ini adalah:
1. pelaksanaan observasi kondisi benda bernilai budaya berskala nasional;
2. pelaksanaan uji laboratorium benda bernilai budaya berskala nasional;
3. pelaksanaan perawatan benda bernilai budaya berskala nasional;
4. pelaksanaan pengawetan benda bernilai budaya berskala nasional; dan
5. pelaksanaan pemantauan lingkungan mikro benda bernilai budaya berskala nasional.

Bidang Perawatan dan Pengawetan memilki �ga seksi, yaitu: Seksi Observasi, 
Seksi Perawatan dan Seksi Pengawetan. Seksi Observasi mempunyai tugas melakukan 
pendataan, klasifikasi, dan penentuan penanganan serta uji laboratorium benda bernilai 
budaya berskala nasional. Seksi Perawatan mempunyai tugas melakukan pembersihan, 
perbaikan, rekonstruksi, dan restorasi benda bernilai budaya berskala nasional. Seksi 
Pengawetan mempunyai tugas melakukan penguatan dan pelapisan serta pemantauan 
lingkungan mikro benda bernilai budaya berskala nasional.

Seksi Observasi pada Bidang Perawatan dan Pengawetan - Museum Nasional, 
memiliki rincian tugas:
1. melakukan penyusunan program kerja Seksi dan konsep program kerja Bidang;
2. melakukan pengamatan dan pendataan kondisi koleksi benda bernilai budaya 

berskala nasional;
3. melakukan uji laboratorium benda bernilai budaya berskala nasional;
4. melakukan klasifikasi kondisi koleksi benda bernilai budaya berskala nasional;
5. melakukan rekomendasi penanganan koleksi benda bernilai budaya berskala nasional;
6. melakukan penyusunan bahan bantuan teknis di bidang observasi koleksi benda 

bernilai budaya berskala nasional;
7. melakukan evaluasi pelaksanaan observasi benda bernilai budaya berskala nasional;
8. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan

 9. melakukan penyusunan laporan Seksi.

Garis besar dari tugas tersebut adalah mengama� benda secara utuh, mengenali/ 
iden�fikasi bahan dan cara pembuatan/ pembentukan benda, mengenali/ iden�fikasi 
kerusakan, menganalisis kerusakan yang kemungkinan diakibatkan oleh sifat bahan, 
kontruksi benda, faktor kondisi iklim (suhu dan kelembaban udara, cahaya dan polusi), 
serta kemungkinan kesalahan dalam penanganan. Dari hasil amatan dilanjutkan dengan 

penyimpulan suatu kerusakan dan usulan perawatan dan pengawetan. 

 B. Landasan Hukum
Penyusunan Laporan Tahunan Perorangan pada Seksi Observasi – Bidang Perawatan 

dan Pengawetan, MUSEUM NASIONAL, dengan memper�mbangkan:  
1. UU No. 11 Tahun 2010 tentang CAGAR BUDAYA;
2. UU No. 5 Tahun 2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA (ASN);
3. PP No. 46 Thn. 2011 dan Perka BKN No. 1 Thn. 2013 tentang Sasaran Kerja PNS [SKP]; 
4. PP No. 66 Tahun 2015 tentang MUSEUM;
5. Permendikbud RI No. 48 Tahun 2012 tentang ORGANISASI & TATA KERJA MUSEUM 

NASIONAL;
6. Permendikbud RI No. 27 Tahun 2013 tentang RINCIAN TUGAS MUSEUM NASIONAL;
7. Permen PANRB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Standar 

Operasional Prosedur);
8. Perka BKN No. 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 

(Sasaran Kerja PNS [SKP]);
9. Perka BKN No. 7 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Manajerial (SKM PNS); 

10. Perka BKN No. 8 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Teknis (SKT PNS).

  II. PEMBAHASAN OBSERVASI
A. Dasar Teori

Tahapan pemeliharaan koleksi melipu� observasi, perawatan dan pengawetan. 
Proses observasi atau pengamatan yang dilakukan Seksi Observasi diawali dengan 
serangkain proses iden�fikasi dan klasifikasi bahan baik secara visual atau dengan uji 
bahan, mengama� dan mempelajari (jenis dan proses) kerusakan, dan bersama-sama 
dengan Seksi Perawatan dan Seksi Pengawetan akan memutuskan metode perawatan dan 
pengawetan secara tepat. Seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan seksi-seksi pada 
Bidang Perawatan dan Pengawetan ini akan dievalusi secara klinis dengan 
memper�mbangkan ancangan anali�k ilmiah atau empiris, yang selanjutnya disebut 
sebagai ‘studi atau kajian konservasi’. Dalam hal ini, iden�fikasi dan klasifikasi bahan 
dengan mempelajari data keterawatan koleksi, data kondisi iklim dan perangkat penunjang 
penyimpanan atau displai yang mengitarinya dalam rentang waktu tertentu (yang lazim 
disebut sebagai studi konservasi secara empiris). Contoh kajian empiris yang faktual adalah 
pendapat bahwa lilin lebah memiliki sifat �dak merusak kain dengan menunjukkan buk� 
fragmen kain yang terbungkus lilin yang sudah berumur ribuan tahun dari Mesir. 

Sedangkan yang ilmiah adalah suatu kegiatan studi yang lebih mengedepankan 
pengetahuan teori�s dan pengamatan dengan menggunakan alat (modern). Contohnya 
pembuk�an unsur logam sebagai garam logam pada proses pewarnaan dengan 
Spektroskopi Fluoresensi Sinar-X pada fragmen kain. Perha�kan Tabel 1 dan Gambar 2.

Rangkaian proses dan hasil kegiatan seksi-seksi dalam Bidang Perawatan dan 
Pengawetan (Bidang PP) akan terekam dalam formulir isian ‘Lembar Kondisi Koleksi’, 
selanjutnya disingkat LKKo. LKKo ini akan memuat informasi berkaitan nomor iden�tas dan 
nama koleksi, jenis bahan, jenis kerusakan (kondisi keterawatan), usulan perawatan 
(mencakup �ndakan yang bersifat kura�f – restora�f atau penghen�an proses kerusakan 
dan perbaikannya), serta usulan pengawetan (�ndakan yang bersifat preven�f atau 
penghambatan dari kemungkinan proses kerusakan). Menurut sifat dan jenis 
kerusakannya, Lembar Kondisi Koleksi (LKKo) akan dikelompokkan menjadi LKKo-Umum 
(Campuran), Logam, Batu, Keramik, Kayu, Teks�l, Kertas dan Lukisan. Kemudian Bidang PP 
ini juga melakukan survai kondisi klimatalogi yang informasinya dicantumkan dalam 
‘Lembar Data Klimatologi’, yang selanjutnya disebut LDK. LDK memuat keterangan yang 
berhubungan dengan suhu dan kelembaban udara (suhu permukaan dan kadar air benda), 
intesitas cahaya, radiasi ultra-violet (UV), dan polusi udara. Data atau dokumen tambahan 
(DDT) juga diperlukan, dan bisa berupa data jenis bahan dan konstruksi lemari simpan atau 

displai, gambar atau desain (�ga dimensi dan berskala ukuran) ruang simpan atau pamer, 
berikut bahan (pustaka) rujukan atau (data pribadi) narasumber. Lihat Lampiran 11 - 25.

Kumpulan informasi dalam LIK, LKKo, LDK dan DDT adalah dokumen pen�ng di 
museum yang harus terawat dan dikelola dengan baik. Dokumen-dokumen ini secara 
fisik bisa berupa lembar kertas cetakan atau berupa format digital (so�-copy siap cetak, 
selanjutnya disingkat SCSC, yang mungkin tersimpan dalam CD). Pengelolaan dokumen 
kertas (termasuk CD, sebagai data ma�) secara fisik yang biasanya dilakukan pustakawan 
atau arsiparis ini memerlukan folder, lemari simpan dan ruangan yang memadai. Tetapi 
pengelolaan kumpulan informasi pada LIK, LKKo, LDK dan DDT dalam sistem database 
konservasi (Dasi) adalah yang paling umum dilakukan pada abad informasi saat ini. 

Observasi terhadap 200 teks�l diantara 1.000  koleksi teks�l (800 koleksi sebagai 
pembanding) yang dilakukan secara visual ini dengan memper�mbangkan lingkup data 
(data field) sebagaimana dimuat dalam Blangko Lembar Kondisi Koleksi (Umum) dan 
Lembar Kondisi Teks�l (Khusus), lihat halaman 06 dan 07. Laju percepatan kerusakan 
teks�l dengan memper�mbangkan usia rela�f benda (URB), jenis bahan (yang 
dikonversi dalam bentuk angka, untuk selanjutnya disebut sebagai notasi jenis bahan dan 
disingkat NJB), kondisi benda saat pengamatan (yang dikonversi dalam bentuk angka, 
untuk selanjutnya disebut sebagai �ngkat kerusakan benda dan disingkat TKB). 
Observasi ini dianalisis dengan sistem database khusus konservasi (dengan kode 
CuraTool), yang secara langsung dan otoma�s menampilkan grafik sebagai hasil 
pembandingan antara URB, NJB dan TKB, lihat Gambar 3 hal. 11 dan Gambar 4 hal. 12. 
Analisis dari hasil observasi ini juga memper�mbangkan data-data LDK dan DDT.

B. Prosedur Observasi
1.  Mengama� benda koleksi secara menyeluruh (depan, belakang, samping kanan dan 

kiri, serta bagian atas dan bawah). Dengan sangat ha�-ha�, angkat benda dengan kaus 
tangan untuk melihat bagian bawah koleksi. dan mendetail. Gunakan pensil untuk 
mengisi formulir Lembar Kondisi Koleksi (LKKo & LKTe), hindari penggunaan ballpoint 
dan alat tulis ber�nta lain untuk menghindari resiko ternodanya koleksi dari alat tulis 
ber�nta tersebut. Lepaskan jam tangan, gelang tangan, alat tulis atau benda apapun 
yang berada di kantong baju, name tag yang digantungkan di krah baju atau leher, dan 
hal-hal lain yang bisa beresiko terhadap koleksi yang akan kita ama� (observasi).
Penjelasan Lembar Kondisi Koleksi (LKKo), lihat halaman 6 dan 7. Semua isian data 
(data field) pada Lembar Kondisi diberi nomor untuk kemudahan penjelasan dan 
pengkodean dalam hal untuk pembahasan (analisa data) berikut pelaporannya.
a. Keterangan Pokok: No. Urut, No. Inv., Nama Benda, Asal Benda, Keterangan/ Deskripsi 

Singkat, Ukuran, Kondisi dan Lokasi Benda. 
b. Bahan.  Bahan pembentuk koleksi secara umum dikelompokkan menjadi: Logam, 

Non-Logam, Selulose, Protein dan Lain-lain. Logam dan Non Logam dapat masuk 
kategori Anorganik, sedang Selulose dan Protein masuk kategori Organik. Jika 
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bahan organik dari binatang dimasukkan dalam kelompok Protein, sedangkan 
yang dari tumbuh-tumbuhan masuk ke dalam kelompok Selulose. Tetapi ada 
bahan yang masuk kelompok Lain-lain karena bahan tersebut memiliki 
komponen organik dan anorganik. Bahan teks�l �dak bisa dikelompokkan hanya 
di satu kelompok Organik, tetapi harus dipisahkan ke Protein (teks�l yang 
berbahan dasar sutera atau wol) atau ke Selulose (teks�l yang berbahan dasar 
kapas, rami, atau goni). Bahan pembersih yang bersifat asam agak kuat dapat 
merusak kain terbuat dari kapas tapi aman bagi kain yang terbuat dari sutera. 
Perha�kan Lembar Kondisi Koleksi (LKKo) pada halaman 6, dan bandingkan 
dengan Lembar Kondisi Teks�l (LKTe) pada halaman 7.

c. Kondisi Benda Pada Saat Pengamatan. Kondisi keterawatan koleksi 
dikelompokkan menjadi Kerusakan Fisik (1. Rapuh, 2. Kotor, 3. Lemak, 4. Kelupas, 
5. Gores,  6. Retak, 7. Patah, 8. Hilang, 9. Basah, 10. Kering, 11. Lain), Kerusakan 
Kimiawi (1. Lapuk, 2. Pudar, 3. Korosi, 4. Oksidasi, 5. Bau, 6. Noda, 7. Kristal garam, 
8. Lain) dan Kerusakan Bio�s (1. Jamur, 2. Insek, 3. Ganggang, 4. Lumut, 5. Lichens, 
6. Lain). Kondisi rapuh (fragile) pada kelompok kerusakan fisik dibedakan dengan 
lapuk (brittle) pada kelompok kerusakan kimiawi, karena dalam penger�an ini 
rapuh bisa dimungkinkan menjadi agak kuat setelah proses kontrol kelembaban, 
sedangkan lapuk cenderung ke arah hancur dan �dak bisa direkondisi lagi.

d. Kondisi Iklim Mikro dan Makro Pada Saat Pengamatan. Dengan memper- 
�mbangkan Lembar Data Klimatologi (LDK), serta memperhitungkan alat-alat 
ukur dan prosedur kalibrasi.
Iklim mikro adalah kondisi suhu, kelembaban, cahaya dan sejenisnya yang ada 
disekitar benda atau koleksi. Data iklim mikro biasanya dicatat di Lembar Kondisi 
Koleksi (seperti pada halaman 6 dan 7). Kalau koleksi ditempatkan dalam lemari simpan 
berarti iklim mikro sama dengan  yang ada didalam lemari simpan. Sedangkan yang 
iklim makro adalah kondisi suhu, kelembaban, cahaya dan sejenisnya yang ada diluar 
iklim mikro. Data iklim makro biasanya dicatat di Lembar Data Klimatologi (halaman 
18 dan 19). Weintraub (2002) menjelaskan pengertian dan perhitungan Equilibrium 
Moisture Content (EMC) dan EMC/RH isotherm bahan organik (kapas, linen, kertas, 
kayu, dsb.); serta kapasitas bu�ering (MH) dan rekondisi silicagel.

e. Usulan Perawatan dan Pengawetan. Dibahas secara lengkap di “Teks�l 
Tradisional: Pengenalan Bahan dan Teknik” dan “Konservasi Teks�l”;

f.  Usulan Uji Bahan (Laboratorium). Melalui serangkaian proses observasi dari 
sekian banyak koleksi atau memper�mbangkan suatu kondisi tertentu 
terjadinya kerusakan pada koleksi, Konservator akan mengusulkan uji bahan. Uji 
bahan dimaksudkan untuk mengetahui proses terjadinya kerusakan dan atau 
penguatan data pendukung untuk keperluan studi konservasi dan koleksi �ngkat 
lanjut. Studi �ngkat lanjut ini bisa berupa pembuatan Alur Waktu (Timeline) 
bahan atau tehnik pembuatan suatu benda pada suatu masa atau periode 
tertentu, yang mana bahan atau tehnik ini sebagai bagian dari suatu koleksi yang 
�dak bisa digan�kan (sebagai atribut teknologis). 

g. Teknik Pengamatan. Teknik pengamataan adalah penjelasan dengan cara dan alat 
bantu apa pada saat seseorang mengama� kondisi keterawatan koleksi di 
museum.

2. Analisis Data Observasi. 
Analisis data observasi bisa dilakukan pada beberapa kemungkinan. Pertama 

adalah analisis berdasarkan dari pengumpulan data proses perawatan dan 
pengawetan, data iklim pada lingkungan benda yang menjalani proses perawatan 
dan pengawetan, data iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG) untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, serta data-data pendukung lainnya. 
Kedua adalah analisis data hasil observasi dari sejumlah koleksi (kumpulan data hasil 
observasi sendiri). Ke�ga adalah pembahasan berdasarkan gabungan dari langkah 
pertama dan kedua. Tetapi pokok bahasan utama tetap, yakni penyimpulan tentang 
kondisi keterawatan koleksi berkaitan dengan kondisi bahan, cara pembuatan dan 
kondisi iklim yang mengitarinya. Evaluasi dan �njauan proses kerja perawatan dan 
pengawetan pada masa lalu dan masa akan datang juga akan dilakukan. 

Entri data hasil survei lapangan pada Lembar Kondisi Teks�l (LKTe, hal. 07) ke 
dalam sistem database khusus konservasi, dan selanjutnya di�njau dan diedit melalui 
Menu Da�ar Edi�ng dan Kontrol Data (Tabel 2, hal. 09). Ada konversi data teks ke 
bentuk numerik, sehingga data dapat langsung dipresentasikan dalam bentuk grafik. 
Konversi ini akan melipu�: Jenis Bahan (NJB) dan Tingkat Kerusakan Benda (TKB). 

Notasi Jenis Bahan (NJB): untuk bahan selulose (kulit kayu, kapas, serat nanas, dan 
sejenisnya) memiliki angka 40 (warna hijau); untuk bahan protein (sutera, wool, 
kulit binatang, dan sejenisnya) memiliki angka 50 (warna kuning); untuk bahan 
logam memiliki angka 5 (warna merah); untuk kombinasi selulose dan logam 
memiliki angka 45 (warna hijau tua) dan untuk bahan kombinasi protein dan logam 
memiliki angka 55 (warna kuning tua). Di sini, Sistem Database Konservasi akan 
secara otoma�s menampilkan Grafik Analisis Spontan (GAS) untuk mengetahui 
hubungan antara Usia (URB), Bahan (NJB) dan Tingkat Kerusakan Benda (TKB), 
lihat gambar 3 dan 4 pada halaman 11 dan 12. 

Tingkat Kerusakan Benda (TKB) 10 berar� berkondisi Baik (warna hijau, 
prioritas konservasi: 5); 15 berar� berkondisi Cukup (warna kuning, prioritas: 4); 20 
berar� berkondisi Rusak (warna merah muda, prioritas: 3); 25 berar� berkondisi 
Hancur (warna merah tua, prioritas: 2); 30 berar� berkondisi fisik benda bisa Baik, 
Cukup, Rusak atau Hancur tetapi jenis kerusakannya ak�f, seper� indikasi 
serangan mikroorganisme atau insek, dan kondisi keasamannya/ pH pada saat 
pengamatan terlalu �nggi (warna merah tua sekali, prioritas: 1). Representasi grafik 
Bahan dan Kondisi koleksi ini juga dimaknai dengan adanya Usia Rela�f Benda 
(URB) dan Kode Nomor Inventaris (KNI) untuk penyederhanaan, dan untuk 
melacak No. Inv. atau lokasi benda akan tetap dengan mudah dengan melihat 
Da�ar (Tabel 2, hal. 09, atau Da�ar Koleksi 01 sampai 10 terlampir). Dengan 
pemahaman ini, jika saat ini kita menjumpai kain katun berkondisi bagus (baik) tapi 
ada indikasi jamur atau �ngkat keasamannya �nggi maka koleksi tersebut 
dikategorikan mengalami ancaman/ kerusakan ak�f dan skala prioritas yang 
tadinya 5 menjadi 1 (indikator warna hijau berubah menjadi merah tua sekali).

Usia Rela�f Benda (URB) akan muncul secara otoma�s, jika kita telah 
mengisi kolom isian (data field) tahun perolehan benda. URB adalah hasil 
pengurangan tanggal sekarang (Today) dan Tanggal Perolehan Benda (TPB) 
Bilamana kita �dak mengetahui tahun perolehan koleksi maka perlu dilakukan 
Tafsir Usia Rela�f Benda (TURB). Proses TURB diawali dengan memunculkan 
keseluruhan data, dan langkah berikutnya dengan mensor�r nomor inventaris 
benda.  Jika ada lima koleksi yang diketahui TPB-nya nomor 1 dan 5, maka setelah 
pensor�ran akan diketahui bahwa URB koleksi nomor 2, 3 dan 4 adalah antara URB 
koleksi nomor 1 dan 5. Jika koleksi no 1 sebagai pembatas atas disebut sebagai 
Tanggal Perolehan Benda Atas (TPBA)  dan koleksi no 5 sebagai Tanggal Perolehan 
Benda Bawah (TPBB). Dengan mengisi kolom TPBA dan TPBB maka sistem 
database secara otoma�s menilai angka Tafsir Usia Rela�f Benda (TURB), Lihat 
Tabel 2, hal. 09 atau Lampiran Da�ar 01 sampai 10. Disinilah letak manfaat 800 
koleksi pembanding untuk mempertajam hasil TURB dan validasi data lain, serta 
meminimalkan kesalahan interpretasi data. Sebagai gambaran, apabila analisis 
dipaksakan dengan hanya hasil observasi 200 koleksi untuk mengetahui usia rela�f 
koleksi dengan KNI 2 sampai 9, sedangkan yang diketahui dengan KNI 1 dan 10. 
Maka �ngkat kesalahan dari hasil pengamatan semakin besar dan akan berdampak 
pula pada penyimpulan laju atau percepatan kerusakan koleksi yang diama�.

C. Pembahasan Observasi
Observasi 200 teks�l diantara 1.000 koleksi teks�l (800 sebagai pembanding) 

memberikan gambaran bahwa pen�ngnya mempertahankan iden�tas pada se�ap 
koleksi berupa nomor inventaris. No. Inv. ini harus ditulis dalam format angka 6 (enam 
digit), misalnya koleksi dengan nomor inventaris 11 a harus ditulis dengan 000011 a. 
Diawali dengan iden�tas no. inv. yang benar selanjutnya diiku� dengan nama benda, 
asal benda, bahan, ukuran, kondisi, lokasi dan dilengkapi foto benda. Sistema�ka 
penulisan lokasi benda yang benar adalah menjelaskan lokasi gedung, ruang, nomor 
lemari dan laci. Keterangan dalam format gabungan teks dan numerik bisa dinotasikan 
lebih sederhana secara otoma�s dalam sistem database komputer, misalnya: 
GB.ST5.011.02 berar� koleksi disimpan dalam Gedung B (GB), di ruang Storage Teks�l 
lantai 5 (ST5), lemari 11 (011) dan laci 2 (02). Foto yang melengkapi data koleksi harus 
dibuat link, dan dibuat otoma�s menyimpan alamat berkas/ file foto dimana 
disimpan. No. inv., nama benda, asal benda, bahan, ukuran, kondisi, lokasi dan foto 
benda adalah isian data (data field) pokok yang harus ditulis dalam mengisi lembar 
inventaris atau lembar kondisi koleksi.

Dari seribu koleksi teks�l menunjukkan bahwa 726 koleksi berkondisi baik, 115 
berkondisi cukup (baik), 152 berkondisi rusak, 7 berkondisi hancur, dan 8 koleksi 

mengalami kerusakan ak�f. Dari 152 koleksi rusak menunjukkan pula 129 berbahan 
selulose (10 diantaranya ada komponen logamnya) dan 11 berbahan protein (1 
diantaranya ada komponen logamnya), namun perlu diketahui dari seribu koleksi yang 
diama� memang 930 berbahan selulose. Tetapi data menunjukkan bahwa kain yang 
memiliki komponen logam lebih banyak yang mengalami kerusakan, perha�kan 
Gambar Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17. 

Kisaran perolehan koleksi teks�l yang diama� adalah dari tahun 1867 (berumur 
rela�f 148 tahun) dan tahun 1949 (berumur rela�f 65 tahun). Dari pengamatan yang 
dirunut (disor�r) menurut usia rela�fnya, kain yang berumur semakin tua bukan 
berar� semakin rusak, atau sebaliknya: kain yang berumur semakin muda bukan 
berar� kain semakin baik kondisinya, perha�kan Gambar 4 halaman 12 dan Gambar 
Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17. 

Analisis kerusakan dengan memper�mbangkan kandungan air (pada koleksi), 
kondisi pH dan data iklim pada masa lalu �dak dapat dilakukan karena “Conditional and 
Climatic Data” yang tersedia �dak tersinkronisasi dengan koleksi yang diobservasi. Format 
data yang ada masih dibuat konvensional (belum digital), sehingga sulit untuk analisisnya.

III. PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari hasil observasi 200 koleksi pilihan menunjukkan bahwa hanya 3 (1,5%) koleksi 
berkondisi Baik (Prioritas 5, kisaran usia rela�f 74 sampai 134 tahun); 41 (20%) koleksi 
berkondisi Cukup (Prioritas 4, kisaran usia rela�f 69 sampai 134 tahun); 149 (74%) koleksi 
berkondisi Rusak (Prioritas 3, kisaran usia 108 sampai 148 tahun); 7 (4%) koleksi berkondisi 
Hancur (Prioritas 2, kisaran usia 109 sampai 134 tahun) dan 8 (5%) koleksi mengalami 
kerusakan Ak�f (Prioritas 1, kisaran usia rela�f 113 sampai 134 tahun). Perha�kan Gambar 
Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17.  Gambaran hasil observasi terhadap 200 
koleksi ini ditujukan pada koleksi rusak sehingga 1,5% dari 200 koleksi yang diobservasi 
bukan berar� sama kalau 1,5% dari seluruh koleksi Museum Nasional. (Perha�kan 
pembahasan halaman 11, ada 726 koleksi berkondisi baik di antara 1.000 koleksi yang 
diama�.)

Teks�l berserat selulose (kulit kayu, serat kapas, serat nanas, dsb.) dan berserat 
protein (sutera atau wool) yang beronamen logam cenderung mengalami kerusakan 
dengan prioritas �nggi (1, 2 dan 3). Usia rela�f diatas 74 tahun pada teks�l berornamen 
logam juga lebih banyak mengalami kerusakan.

B. Saran
Observasi terhadap 200 yang koleksi teks�l dengan tahun perolehan antara tahun 

1867 dan 1950 ini lebih mengandalkan pengamatan visual dan perlu di�ndak-lanju� 
dengan uji bahan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Uji bahan diarahkan pada 
iden�fikasi serat secara laboratoris, cek pH, cek kandungan air pada serat dan cek 
kandungan logam lain (yang biasa digunakan pada proses pencelupan warna atau pada 
garam logam). Walaupun “conditional and climatic data” yang ada masih konvensional dan 
belum tersinkronisasi dengan 200 koleksi yang diobservasi, tetapi dari uraian diatas paling 
�dak telah membuk�kan bahwa metode analisis yang menerapkan sistem database 
komputer mempermudah proses pekerjaan  observasi. Hasil observasi dan analisis inipun 
sekaligus menjadi tolok ukur (benchmarking) keberhasilan usaha perawatan dan 
pengawetan teks�l di Museum Nasional setelah dicek untuk beberapa tahun yang akan 
datang.

Saran perawatan dari 200 koleksi teks�l yang telah diobservasi dapat dilihat dalam 
se�ap lembar kondisi teks�l terlampir, adapun uraian dan rincian proses perawatan dapat 
dilihat di naskah “Konservasi Teks�l” (dapat diunduh di www.primastoria.net). 

LEMBAR KONDISI TEKSTIL
Form. LKTe-Teks�l/PNG/2017

B. Restorasi, Penguatan dan Konsolidasi

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

A. KERUSAKAN FISIK

Pembersihan
penyedotan
kwas
cuci basah

kering/ kimia
lokal/ spot
kelantang

A.

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

D. KERUSAKAN LAIN

No Foto :

Ukuran

REKOMENDASI PERAWATAN DAN PENGAWETAN :

Kulit Binatang
Bulu
Serat Sutera
Serat Wol
Other...

BAHAN
PEMBENTUK
BENDA

PROTEIN

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

Lokasi:

CATATAN:

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

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

Prioritas Tindakan : A . Segera C. RendahB. Sedang

Pengawetan dan Perlakuan Lain
Pembersihan bekas jamur/ insek

C.

Fumigasi
Freezing

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

LINGKUNGAN MIKRO DAN LAINNYA :
A. Intensitas Cahaya (Lux)
B. Radiasi UV (μW/Lmn) -
C. Suhu Udara (0C)  --------
D. Suhu Permukaan (0C) --
E. Kelembaban Udara (%) 
F. Kandungan Air (%) ------
G. Keasaman (pH) ----------
H. ORP (mili Volts)  ---------

USULAN UJI BAHAN (LAB) DAN CATATAN
= ......... (........)
= ......... (........)
= ......... (........)
= ......... (........)

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

I. 

III. 

IV. 

C. 

B. 

A. 

D. 

E. 

V. 

 

VI. TEKNIK PENGAMATAN
A. Mata biasa (tanpa-alat)
B. Kaca Pembesar
C. Mikroskop.   ................ X
D. .......................................
E. .......................................
F. ........................................

VII. TANGGAL PENGAMATAN

Tandatangan
Observator,

Konservator,
dll.

Nama :    ..............................................

(DD/MM/YYYY) ............................................

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

7. 

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

1. 
2. 
3. 

7. 
8. 
9. 

4. 
5. 
6. 

10. 

II. KONDISI SAAT PENGAMATAN : Baik Cukup Rusak Hancur Ak�f

J. 

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 

7. 

1. 
2. 
3. 

4. 

1. 
2. 

3. 
4. 

.......................

Lain-lain

Lain-lain

Lain-lain

Lain-lain

Perlakuan lain5. 

I. Tekanan Udara  (mb) -- = ......... (........) Catatan : ORP = Potensial Redoks.

..............................

..............................

..............................



  I. PENDAHULAUN
A. Latar Belakang

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Museum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, 
pengumpulan, registrasi, perawatan, pengawetan, pengamanan, penyajian, publikasi, 
dan fasilitasi di bidang benda bernilai budaya berskala nasional (Permendikbud No. 48 
Tahun 2012). Dalam rangka menjalankan fungsi perawatan dan pengawetan benda 
bernilai budaya berskala nasional, Museum Nasional memiliki Bidang Perawatan dan 
Pengawetan.  Garis besar kegiatan bidang ini adalah:
1. pelaksanaan observasi kondisi benda bernilai budaya berskala nasional;
2. pelaksanaan uji laboratorium benda bernilai budaya berskala nasional;
3. pelaksanaan perawatan benda bernilai budaya berskala nasional;
4. pelaksanaan pengawetan benda bernilai budaya berskala nasional; dan
5. pelaksanaan pemantauan lingkungan mikro benda bernilai budaya berskala nasional.

Bidang Perawatan dan Pengawetan memilki �ga seksi, yaitu: Seksi Observasi, 
Seksi Perawatan dan Seksi Pengawetan. Seksi Observasi mempunyai tugas melakukan 
pendataan, klasifikasi, dan penentuan penanganan serta uji laboratorium benda bernilai 
budaya berskala nasional. Seksi Perawatan mempunyai tugas melakukan pembersihan, 
perbaikan, rekonstruksi, dan restorasi benda bernilai budaya berskala nasional. Seksi 
Pengawetan mempunyai tugas melakukan penguatan dan pelapisan serta pemantauan 
lingkungan mikro benda bernilai budaya berskala nasional.

Seksi Observasi pada Bidang Perawatan dan Pengawetan - Museum Nasional, 
memiliki rincian tugas:
1. melakukan penyusunan program kerja Seksi dan konsep program kerja Bidang;
2. melakukan pengamatan dan pendataan kondisi koleksi benda bernilai budaya 

berskala nasional;
3. melakukan uji laboratorium benda bernilai budaya berskala nasional;
4. melakukan klasifikasi kondisi koleksi benda bernilai budaya berskala nasional;
5. melakukan rekomendasi penanganan koleksi benda bernilai budaya berskala nasional;
6. melakukan penyusunan bahan bantuan teknis di bidang observasi koleksi benda 

bernilai budaya berskala nasional;
7. melakukan evaluasi pelaksanaan observasi benda bernilai budaya berskala nasional;
8. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan

 9. melakukan penyusunan laporan Seksi.

Garis besar dari tugas tersebut adalah mengama� benda secara utuh, mengenali/ 
iden�fikasi bahan dan cara pembuatan/ pembentukan benda, mengenali/ iden�fikasi 
kerusakan, menganalisis kerusakan yang kemungkinan diakibatkan oleh sifat bahan, 
kontruksi benda, faktor kondisi iklim (suhu dan kelembaban udara, cahaya dan polusi), 
serta kemungkinan kesalahan dalam penanganan. Dari hasil amatan dilanjutkan dengan 

penyimpulan suatu kerusakan dan usulan perawatan dan pengawetan. 

 B. Landasan Hukum
Penyusunan Laporan Tahunan Perorangan pada Seksi Observasi – Bidang Perawatan 

dan Pengawetan, MUSEUM NASIONAL, dengan memper�mbangkan:  
1. UU No. 11 Tahun 2010 tentang CAGAR BUDAYA;
2. UU No. 5 Tahun 2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA (ASN);
3. PP No. 46 Thn. 2011 dan Perka BKN No. 1 Thn. 2013 tentang Sasaran Kerja PNS [SKP]; 
4. PP No. 66 Tahun 2015 tentang MUSEUM;
5. Permendikbud RI No. 48 Tahun 2012 tentang ORGANISASI & TATA KERJA MUSEUM 

NASIONAL;
6. Permendikbud RI No. 27 Tahun 2013 tentang RINCIAN TUGAS MUSEUM NASIONAL;
7. Permen PANRB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Standar 

Operasional Prosedur);
8. Perka BKN No. 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 

(Sasaran Kerja PNS [SKP]);
9. Perka BKN No. 7 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Manajerial (SKM PNS); 

10. Perka BKN No. 8 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Teknis (SKT PNS).

  II. PEMBAHASAN OBSERVASI
A. Dasar Teori

Tahapan pemeliharaan koleksi melipu� observasi, perawatan dan pengawetan. 
Proses observasi atau pengamatan yang dilakukan Seksi Observasi diawali dengan 
serangkain proses iden�fikasi dan klasifikasi bahan baik secara visual atau dengan uji 
bahan, mengama� dan mempelajari (jenis dan proses) kerusakan, dan bersama-sama 
dengan Seksi Perawatan dan Seksi Pengawetan akan memutuskan metode perawatan dan 
pengawetan secara tepat. Seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan seksi-seksi pada 
Bidang Perawatan dan Pengawetan ini akan dievalusi secara klinis dengan 
memper�mbangkan ancangan anali�k ilmiah atau empiris, yang selanjutnya disebut 
sebagai ‘studi atau kajian konservasi’. Dalam hal ini, iden�fikasi dan klasifikasi bahan 
dengan mempelajari data keterawatan koleksi, data kondisi iklim dan perangkat penunjang 
penyimpanan atau displai yang mengitarinya dalam rentang waktu tertentu (yang lazim 
disebut sebagai studi konservasi secara empiris). Contoh kajian empiris yang faktual adalah 
pendapat bahwa lilin lebah memiliki sifat �dak merusak kain dengan menunjukkan buk� 
fragmen kain yang terbungkus lilin yang sudah berumur ribuan tahun dari Mesir. 

Sedangkan yang ilmiah adalah suatu kegiatan studi yang lebih mengedepankan 
pengetahuan teori�s dan pengamatan dengan menggunakan alat (modern). Contohnya 
pembuk�an unsur logam sebagai garam logam pada proses pewarnaan dengan 
Spektroskopi Fluoresensi Sinar-X pada fragmen kain. Perha�kan Tabel 1 dan Gambar 2.

Rangkaian proses dan hasil kegiatan seksi-seksi dalam Bidang Perawatan dan 
Pengawetan (Bidang PP) akan terekam dalam formulir isian ‘Lembar Kondisi Koleksi’, 
selanjutnya disingkat LKKo. LKKo ini akan memuat informasi berkaitan nomor iden�tas dan 
nama koleksi, jenis bahan, jenis kerusakan (kondisi keterawatan), usulan perawatan 
(mencakup �ndakan yang bersifat kura�f – restora�f atau penghen�an proses kerusakan 
dan perbaikannya), serta usulan pengawetan (�ndakan yang bersifat preven�f atau 
penghambatan dari kemungkinan proses kerusakan). Menurut sifat dan jenis 
kerusakannya, Lembar Kondisi Koleksi (LKKo) akan dikelompokkan menjadi LKKo-Umum 
(Campuran), Logam, Batu, Keramik, Kayu, Teks�l, Kertas dan Lukisan. Kemudian Bidang PP 
ini juga melakukan survai kondisi klimatalogi yang informasinya dicantumkan dalam 
‘Lembar Data Klimatologi’, yang selanjutnya disebut LDK. LDK memuat keterangan yang 
berhubungan dengan suhu dan kelembaban udara (suhu permukaan dan kadar air benda), 
intesitas cahaya, radiasi ultra-violet (UV), dan polusi udara. Data atau dokumen tambahan 
(DDT) juga diperlukan, dan bisa berupa data jenis bahan dan konstruksi lemari simpan atau 

displai, gambar atau desain (�ga dimensi dan berskala ukuran) ruang simpan atau pamer, 
berikut bahan (pustaka) rujukan atau (data pribadi) narasumber. Lihat Lampiran 11 - 25.

Kumpulan informasi dalam LIK, LKKo, LDK dan DDT adalah dokumen pen�ng di 
museum yang harus terawat dan dikelola dengan baik. Dokumen-dokumen ini secara 
fisik bisa berupa lembar kertas cetakan atau berupa format digital (so�-copy siap cetak, 
selanjutnya disingkat SCSC, yang mungkin tersimpan dalam CD). Pengelolaan dokumen 
kertas (termasuk CD, sebagai data ma�) secara fisik yang biasanya dilakukan pustakawan 
atau arsiparis ini memerlukan folder, lemari simpan dan ruangan yang memadai. Tetapi 
pengelolaan kumpulan informasi pada LIK, LKKo, LDK dan DDT dalam sistem database 
konservasi (Dasi) adalah yang paling umum dilakukan pada abad informasi saat ini. 

Observasi terhadap 200 teks�l diantara 1.000  koleksi teks�l (800 koleksi sebagai 
pembanding) yang dilakukan secara visual ini dengan memper�mbangkan lingkup data 
(data field) sebagaimana dimuat dalam Blangko Lembar Kondisi Koleksi (Umum) dan 
Lembar Kondisi Teks�l (Khusus), lihat halaman 06 dan 07. Laju percepatan kerusakan 
teks�l dengan memper�mbangkan usia rela�f benda (URB), jenis bahan (yang 
dikonversi dalam bentuk angka, untuk selanjutnya disebut sebagai notasi jenis bahan dan 
disingkat NJB), kondisi benda saat pengamatan (yang dikonversi dalam bentuk angka, 
untuk selanjutnya disebut sebagai �ngkat kerusakan benda dan disingkat TKB). 
Observasi ini dianalisis dengan sistem database khusus konservasi (dengan kode 
CuraTool), yang secara langsung dan otoma�s menampilkan grafik sebagai hasil 
pembandingan antara URB, NJB dan TKB, lihat Gambar 3 hal. 11 dan Gambar 4 hal. 12. 
Analisis dari hasil observasi ini juga memper�mbangkan data-data LDK dan DDT.

B. Prosedur Observasi
1.  Mengama� benda koleksi secara menyeluruh (depan, belakang, samping kanan dan 

kiri, serta bagian atas dan bawah). Dengan sangat ha�-ha�, angkat benda dengan kaus 
tangan untuk melihat bagian bawah koleksi. dan mendetail. Gunakan pensil untuk 
mengisi formulir Lembar Kondisi Koleksi (LKKo & LKTe), hindari penggunaan ballpoint 
dan alat tulis ber�nta lain untuk menghindari resiko ternodanya koleksi dari alat tulis 
ber�nta tersebut. Lepaskan jam tangan, gelang tangan, alat tulis atau benda apapun 
yang berada di kantong baju, name tag yang digantungkan di krah baju atau leher, dan 
hal-hal lain yang bisa beresiko terhadap koleksi yang akan kita ama� (observasi).
Penjelasan Lembar Kondisi Koleksi (LKKo), lihat halaman 6 dan 7. Semua isian data 
(data field) pada Lembar Kondisi diberi nomor untuk kemudahan penjelasan dan 
pengkodean dalam hal untuk pembahasan (analisa data) berikut pelaporannya.
a. Keterangan Pokok: No. Urut, No. Inv., Nama Benda, Asal Benda, Keterangan/ Deskripsi 

Singkat, Ukuran, Kondisi dan Lokasi Benda. 
b. Bahan.  Bahan pembentuk koleksi secara umum dikelompokkan menjadi: Logam, 

Non-Logam, Selulose, Protein dan Lain-lain. Logam dan Non Logam dapat masuk 
kategori Anorganik, sedang Selulose dan Protein masuk kategori Organik. Jika 

bahan organik dari binatang dimasukkan dalam kelompok Protein, sedangkan 
yang dari tumbuh-tumbuhan masuk ke dalam kelompok Selulose. Tetapi ada 
bahan yang masuk kelompok Lain-lain karena bahan tersebut memiliki 
komponen organik dan anorganik. Bahan teks�l �dak bisa dikelompokkan hanya 
di satu kelompok Organik, tetapi harus dipisahkan ke Protein (teks�l yang 
berbahan dasar sutera atau wol) atau ke Selulose (teks�l yang berbahan dasar 
kapas, rami, atau goni). Bahan pembersih yang bersifat asam agak kuat dapat 
merusak kain terbuat dari kapas tapi aman bagi kain yang terbuat dari sutera. 
Perha�kan Lembar Kondisi Koleksi (LKKo) pada halaman 6, dan bandingkan 
dengan Lembar Kondisi Teks�l (LKTe) pada halaman 7.

c. Kondisi Benda Pada Saat Pengamatan. Kondisi keterawatan koleksi 
dikelompokkan menjadi Kerusakan Fisik (1. Rapuh, 2. Kotor, 3. Lemak, 4. Kelupas, 
5. Gores,  6. Retak, 7. Patah, 8. Hilang, 9. Basah, 10. Kering, 11. Lain), Kerusakan 
Kimiawi (1. Lapuk, 2. Pudar, 3. Korosi, 4. Oksidasi, 5. Bau, 6. Noda, 7. Kristal garam, 
8. Lain) dan Kerusakan Bio�s (1. Jamur, 2. Insek, 3. Ganggang, 4. Lumut, 5. Lichens, 
6. Lain). Kondisi rapuh (fragile) pada kelompok kerusakan fisik dibedakan dengan 
lapuk (brittle) pada kelompok kerusakan kimiawi, karena dalam penger�an ini 
rapuh bisa dimungkinkan menjadi agak kuat setelah proses kontrol kelembaban, 
sedangkan lapuk cenderung ke arah hancur dan �dak bisa direkondisi lagi.

d. Kondisi Iklim Mikro dan Makro Pada Saat Pengamatan. Dengan memper- 
�mbangkan Lembar Data Klimatologi (LDK), serta memperhitungkan alat-alat 
ukur dan prosedur kalibrasi.
Iklim mikro adalah kondisi suhu, kelembaban, cahaya dan sejenisnya yang ada 
disekitar benda atau koleksi. Data iklim mikro biasanya dicatat di Lembar Kondisi 
Koleksi (seperti pada halaman 6 dan 7). Kalau koleksi ditempatkan dalam lemari simpan 
berarti iklim mikro sama dengan  yang ada didalam lemari simpan. Sedangkan yang 
iklim makro adalah kondisi suhu, kelembaban, cahaya dan sejenisnya yang ada diluar 
iklim mikro. Data iklim makro biasanya dicatat di Lembar Data Klimatologi (halaman 
18 dan 19). Weintraub (2002) menjelaskan pengertian dan perhitungan Equilibrium 
Moisture Content (EMC) dan EMC/RH isotherm bahan organik (kapas, linen, kertas, 
kayu, dsb.); serta kapasitas bu�ering (MH) dan rekondisi silicagel.

e. Usulan Perawatan dan Pengawetan. Dibahas secara lengkap di “Teks�l 
Tradisional: Pengenalan Bahan dan Teknik” dan “Konservasi Teks�l”;

f.  Usulan Uji Bahan (Laboratorium). Melalui serangkaian proses observasi dari 
sekian banyak koleksi atau memper�mbangkan suatu kondisi tertentu 
terjadinya kerusakan pada koleksi, Konservator akan mengusulkan uji bahan. Uji 
bahan dimaksudkan untuk mengetahui proses terjadinya kerusakan dan atau 
penguatan data pendukung untuk keperluan studi konservasi dan koleksi �ngkat 
lanjut. Studi �ngkat lanjut ini bisa berupa pembuatan Alur Waktu (Timeline) 
bahan atau tehnik pembuatan suatu benda pada suatu masa atau periode 
tertentu, yang mana bahan atau tehnik ini sebagai bagian dari suatu koleksi yang 
�dak bisa digan�kan (sebagai atribut teknologis). 
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g. Teknik Pengamatan. Teknik pengamataan adalah penjelasan dengan cara dan alat 
bantu apa pada saat seseorang mengama� kondisi keterawatan koleksi di 
museum.

2. Analisis Data Observasi. 
Analisis data observasi bisa dilakukan pada beberapa kemungkinan. Pertama 

adalah analisis berdasarkan dari pengumpulan data proses perawatan dan 
pengawetan, data iklim pada lingkungan benda yang menjalani proses perawatan 
dan pengawetan, data iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG) untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, serta data-data pendukung lainnya. 
Kedua adalah analisis data hasil observasi dari sejumlah koleksi (kumpulan data hasil 
observasi sendiri). Ke�ga adalah pembahasan berdasarkan gabungan dari langkah 
pertama dan kedua. Tetapi pokok bahasan utama tetap, yakni penyimpulan tentang 
kondisi keterawatan koleksi berkaitan dengan kondisi bahan, cara pembuatan dan 
kondisi iklim yang mengitarinya. Evaluasi dan �njauan proses kerja perawatan dan 
pengawetan pada masa lalu dan masa akan datang juga akan dilakukan. 

Entri data hasil survei lapangan pada Lembar Kondisi Teks�l (LKTe, hal. 07) ke 
dalam sistem database khusus konservasi, dan selanjutnya di�njau dan diedit melalui 
Menu Da�ar Edi�ng dan Kontrol Data (Tabel 2, hal. 09). Ada konversi data teks ke 
bentuk numerik, sehingga data dapat langsung dipresentasikan dalam bentuk grafik. 
Konversi ini akan melipu�: Jenis Bahan (NJB) dan Tingkat Kerusakan Benda (TKB). 

Notasi Jenis Bahan (NJB): untuk bahan selulose (kulit kayu, kapas, serat nanas, dan 
sejenisnya) memiliki angka 40 (warna hijau); untuk bahan protein (sutera, wool, 
kulit binatang, dan sejenisnya) memiliki angka 50 (warna kuning); untuk bahan 
logam memiliki angka 5 (warna merah); untuk kombinasi selulose dan logam 
memiliki angka 45 (warna hijau tua) dan untuk bahan kombinasi protein dan logam 
memiliki angka 55 (warna kuning tua). Di sini, Sistem Database Konservasi akan 
secara otoma�s menampilkan Grafik Analisis Spontan (GAS) untuk mengetahui 
hubungan antara Usia (URB), Bahan (NJB) dan Tingkat Kerusakan Benda (TKB), 
lihat gambar 3 dan 4 pada halaman 11 dan 12. 

Tingkat Kerusakan Benda (TKB) 10 berar� berkondisi Baik (warna hijau, 
prioritas konservasi: 5); 15 berar� berkondisi Cukup (warna kuning, prioritas: 4); 20 
berar� berkondisi Rusak (warna merah muda, prioritas: 3); 25 berar� berkondisi 
Hancur (warna merah tua, prioritas: 2); 30 berar� berkondisi fisik benda bisa Baik, 
Cukup, Rusak atau Hancur tetapi jenis kerusakannya ak�f, seper� indikasi 
serangan mikroorganisme atau insek, dan kondisi keasamannya/ pH pada saat 
pengamatan terlalu �nggi (warna merah tua sekali, prioritas: 1). Representasi grafik 
Bahan dan Kondisi koleksi ini juga dimaknai dengan adanya Usia Rela�f Benda 
(URB) dan Kode Nomor Inventaris (KNI) untuk penyederhanaan, dan untuk 
melacak No. Inv. atau lokasi benda akan tetap dengan mudah dengan melihat 
Da�ar (Tabel 2, hal. 09, atau Da�ar Koleksi 01 sampai 10 terlampir). Dengan 
pemahaman ini, jika saat ini kita menjumpai kain katun berkondisi bagus (baik) tapi 
ada indikasi jamur atau �ngkat keasamannya �nggi maka koleksi tersebut 
dikategorikan mengalami ancaman/ kerusakan ak�f dan skala prioritas yang 
tadinya 5 menjadi 1 (indikator warna hijau berubah menjadi merah tua sekali).

Usia Rela�f Benda (URB) akan muncul secara otoma�s, jika kita telah 
mengisi kolom isian (data field) tahun perolehan benda. URB adalah hasil 
pengurangan tanggal sekarang (Today) dan Tanggal Perolehan Benda (TPB) 
Bilamana kita �dak mengetahui tahun perolehan koleksi maka perlu dilakukan 
Tafsir Usia Rela�f Benda (TURB). Proses TURB diawali dengan memunculkan 
keseluruhan data, dan langkah berikutnya dengan mensor�r nomor inventaris 
benda.  Jika ada lima koleksi yang diketahui TPB-nya nomor 1 dan 5, maka setelah 
pensor�ran akan diketahui bahwa URB koleksi nomor 2, 3 dan 4 adalah antara URB 
koleksi nomor 1 dan 5. Jika koleksi no 1 sebagai pembatas atas disebut sebagai 
Tanggal Perolehan Benda Atas (TPBA)  dan koleksi no 5 sebagai Tanggal Perolehan 
Benda Bawah (TPBB). Dengan mengisi kolom TPBA dan TPBB maka sistem 
database secara otoma�s menilai angka Tafsir Usia Rela�f Benda (TURB), Lihat 
Tabel 2, hal. 09 atau Lampiran Da�ar 01 sampai 10. Disinilah letak manfaat 800 
koleksi pembanding untuk mempertajam hasil TURB dan validasi data lain, serta 
meminimalkan kesalahan interpretasi data. Sebagai gambaran, apabila analisis 
dipaksakan dengan hanya hasil observasi 200 koleksi untuk mengetahui usia rela�f 
koleksi dengan KNI 2 sampai 9, sedangkan yang diketahui dengan KNI 1 dan 10. 
Maka �ngkat kesalahan dari hasil pengamatan semakin besar dan akan berdampak 
pula pada penyimpulan laju atau percepatan kerusakan koleksi yang diama�.

C. Pembahasan Observasi
Observasi 200 teks�l diantara 1.000 koleksi teks�l (800 sebagai pembanding) 

memberikan gambaran bahwa pen�ngnya mempertahankan iden�tas pada se�ap 
koleksi berupa nomor inventaris. No. Inv. ini harus ditulis dalam format angka 6 (enam 
digit), misalnya koleksi dengan nomor inventaris 11 a harus ditulis dengan 000011 a. 
Diawali dengan iden�tas no. inv. yang benar selanjutnya diiku� dengan nama benda, 
asal benda, bahan, ukuran, kondisi, lokasi dan dilengkapi foto benda. Sistema�ka 
penulisan lokasi benda yang benar adalah menjelaskan lokasi gedung, ruang, nomor 
lemari dan laci. Keterangan dalam format gabungan teks dan numerik bisa dinotasikan 
lebih sederhana secara otoma�s dalam sistem database komputer, misalnya: 
GB.ST5.011.02 berar� koleksi disimpan dalam Gedung B (GB), di ruang Storage Teks�l 
lantai 5 (ST5), lemari 11 (011) dan laci 2 (02). Foto yang melengkapi data koleksi harus 
dibuat link, dan dibuat otoma�s menyimpan alamat berkas/ file foto dimana 
disimpan. No. inv., nama benda, asal benda, bahan, ukuran, kondisi, lokasi dan foto 
benda adalah isian data (data field) pokok yang harus ditulis dalam mengisi lembar 
inventaris atau lembar kondisi koleksi.

Dari seribu koleksi teks�l menunjukkan bahwa 726 koleksi berkondisi baik, 115 
berkondisi cukup (baik), 152 berkondisi rusak, 7 berkondisi hancur, dan 8 koleksi 

mengalami kerusakan ak�f. Dari 152 koleksi rusak menunjukkan pula 129 berbahan 
selulose (10 diantaranya ada komponen logamnya) dan 11 berbahan protein (1 
diantaranya ada komponen logamnya), namun perlu diketahui dari seribu koleksi yang 
diama� memang 930 berbahan selulose. Tetapi data menunjukkan bahwa kain yang 
memiliki komponen logam lebih banyak yang mengalami kerusakan, perha�kan 
Gambar Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17. 

Kisaran perolehan koleksi teks�l yang diama� adalah dari tahun 1867 (berumur 
rela�f 148 tahun) dan tahun 1949 (berumur rela�f 65 tahun). Dari pengamatan yang 
dirunut (disor�r) menurut usia rela�fnya, kain yang berumur semakin tua bukan 
berar� semakin rusak, atau sebaliknya: kain yang berumur semakin muda bukan 
berar� kain semakin baik kondisinya, perha�kan Gambar 4 halaman 12 dan Gambar 
Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17. 

Analisis kerusakan dengan memper�mbangkan kandungan air (pada koleksi), 
kondisi pH dan data iklim pada masa lalu �dak dapat dilakukan karena “Conditional and 
Climatic Data” yang tersedia �dak tersinkronisasi dengan koleksi yang diobservasi. Format 
data yang ada masih dibuat konvensional (belum digital), sehingga sulit untuk analisisnya.

III. PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari hasil observasi 200 koleksi pilihan menunjukkan bahwa hanya 3 (1,5%) koleksi 
berkondisi Baik (Prioritas 5, kisaran usia rela�f 74 sampai 134 tahun); 41 (20%) koleksi 
berkondisi Cukup (Prioritas 4, kisaran usia rela�f 69 sampai 134 tahun); 149 (74%) koleksi 
berkondisi Rusak (Prioritas 3, kisaran usia 108 sampai 148 tahun); 7 (4%) koleksi berkondisi 
Hancur (Prioritas 2, kisaran usia 109 sampai 134 tahun) dan 8 (5%) koleksi mengalami 
kerusakan Ak�f (Prioritas 1, kisaran usia rela�f 113 sampai 134 tahun). Perha�kan Gambar 
Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17.  Gambaran hasil observasi terhadap 200 
koleksi ini ditujukan pada koleksi rusak sehingga 1,5% dari 200 koleksi yang diobservasi 
bukan berar� sama kalau 1,5% dari seluruh koleksi Museum Nasional. (Perha�kan 
pembahasan halaman 11, ada 726 koleksi berkondisi baik di antara 1.000 koleksi yang 
diama�.)

Teks�l berserat selulose (kulit kayu, serat kapas, serat nanas, dsb.) dan berserat 
protein (sutera atau wool) yang beronamen logam cenderung mengalami kerusakan 
dengan prioritas �nggi (1, 2 dan 3). Usia rela�f diatas 74 tahun pada teks�l berornamen 
logam juga lebih banyak mengalami kerusakan.

B. Saran
Observasi terhadap 200 yang koleksi teks�l dengan tahun perolehan antara tahun 

1867 dan 1950 ini lebih mengandalkan pengamatan visual dan perlu di�ndak-lanju� 
dengan uji bahan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Uji bahan diarahkan pada 
iden�fikasi serat secara laboratoris, cek pH, cek kandungan air pada serat dan cek 
kandungan logam lain (yang biasa digunakan pada proses pencelupan warna atau pada 
garam logam). Walaupun “conditional and climatic data” yang ada masih konvensional dan 
belum tersinkronisasi dengan 200 koleksi yang diobservasi, tetapi dari uraian diatas paling 
�dak telah membuk�kan bahwa metode analisis yang menerapkan sistem database 
komputer mempermudah proses pekerjaan  observasi. Hasil observasi dan analisis inipun 
sekaligus menjadi tolok ukur (benchmarking) keberhasilan usaha perawatan dan 
pengawetan teks�l di Museum Nasional setelah dicek untuk beberapa tahun yang akan 
datang.

Saran perawatan dari 200 koleksi teks�l yang telah diobservasi dapat dilihat dalam 
se�ap lembar kondisi teks�l terlampir, adapun uraian dan rincian proses perawatan dapat 
dilihat di naskah “Konservasi Teks�l” (dapat diunduh di www.primastoria.net). 



  I. PENDAHULAUN
A. Latar Belakang

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Museum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, 
pengumpulan, registrasi, perawatan, pengawetan, pengamanan, penyajian, publikasi, 
dan fasilitasi di bidang benda bernilai budaya berskala nasional (Permendikbud No. 48 
Tahun 2012). Dalam rangka menjalankan fungsi perawatan dan pengawetan benda 
bernilai budaya berskala nasional, Museum Nasional memiliki Bidang Perawatan dan 
Pengawetan.  Garis besar kegiatan bidang ini adalah:
1. pelaksanaan observasi kondisi benda bernilai budaya berskala nasional;
2. pelaksanaan uji laboratorium benda bernilai budaya berskala nasional;
3. pelaksanaan perawatan benda bernilai budaya berskala nasional;
4. pelaksanaan pengawetan benda bernilai budaya berskala nasional; dan
5. pelaksanaan pemantauan lingkungan mikro benda bernilai budaya berskala nasional.

Bidang Perawatan dan Pengawetan memilki �ga seksi, yaitu: Seksi Observasi, 
Seksi Perawatan dan Seksi Pengawetan. Seksi Observasi mempunyai tugas melakukan 
pendataan, klasifikasi, dan penentuan penanganan serta uji laboratorium benda bernilai 
budaya berskala nasional. Seksi Perawatan mempunyai tugas melakukan pembersihan, 
perbaikan, rekonstruksi, dan restorasi benda bernilai budaya berskala nasional. Seksi 
Pengawetan mempunyai tugas melakukan penguatan dan pelapisan serta pemantauan 
lingkungan mikro benda bernilai budaya berskala nasional.

Seksi Observasi pada Bidang Perawatan dan Pengawetan - Museum Nasional, 
memiliki rincian tugas:
1. melakukan penyusunan program kerja Seksi dan konsep program kerja Bidang;
2. melakukan pengamatan dan pendataan kondisi koleksi benda bernilai budaya 

berskala nasional;
3. melakukan uji laboratorium benda bernilai budaya berskala nasional;
4. melakukan klasifikasi kondisi koleksi benda bernilai budaya berskala nasional;
5. melakukan rekomendasi penanganan koleksi benda bernilai budaya berskala nasional;
6. melakukan penyusunan bahan bantuan teknis di bidang observasi koleksi benda 

bernilai budaya berskala nasional;
7. melakukan evaluasi pelaksanaan observasi benda bernilai budaya berskala nasional;
8. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan

 9. melakukan penyusunan laporan Seksi.

Garis besar dari tugas tersebut adalah mengama� benda secara utuh, mengenali/ 
iden�fikasi bahan dan cara pembuatan/ pembentukan benda, mengenali/ iden�fikasi 
kerusakan, menganalisis kerusakan yang kemungkinan diakibatkan oleh sifat bahan, 
kontruksi benda, faktor kondisi iklim (suhu dan kelembaban udara, cahaya dan polusi), 
serta kemungkinan kesalahan dalam penanganan. Dari hasil amatan dilanjutkan dengan 

penyimpulan suatu kerusakan dan usulan perawatan dan pengawetan. 

 B. Landasan Hukum
Penyusunan Laporan Tahunan Perorangan pada Seksi Observasi – Bidang Perawatan 

dan Pengawetan, MUSEUM NASIONAL, dengan memper�mbangkan:  
1. UU No. 11 Tahun 2010 tentang CAGAR BUDAYA;
2. UU No. 5 Tahun 2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA (ASN);
3. PP No. 46 Thn. 2011 dan Perka BKN No. 1 Thn. 2013 tentang Sasaran Kerja PNS [SKP]; 
4. PP No. 66 Tahun 2015 tentang MUSEUM;
5. Permendikbud RI No. 48 Tahun 2012 tentang ORGANISASI & TATA KERJA MUSEUM 

NASIONAL;
6. Permendikbud RI No. 27 Tahun 2013 tentang RINCIAN TUGAS MUSEUM NASIONAL;
7. Permen PANRB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Standar 

Operasional Prosedur);
8. Perka BKN No. 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 

(Sasaran Kerja PNS [SKP]);
9. Perka BKN No. 7 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Manajerial (SKM PNS); 

10. Perka BKN No. 8 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Teknis (SKT PNS).

  II. PEMBAHASAN OBSERVASI
A. Dasar Teori

Tahapan pemeliharaan koleksi melipu� observasi, perawatan dan pengawetan. 
Proses observasi atau pengamatan yang dilakukan Seksi Observasi diawali dengan 
serangkain proses iden�fikasi dan klasifikasi bahan baik secara visual atau dengan uji 
bahan, mengama� dan mempelajari (jenis dan proses) kerusakan, dan bersama-sama 
dengan Seksi Perawatan dan Seksi Pengawetan akan memutuskan metode perawatan dan 
pengawetan secara tepat. Seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan seksi-seksi pada 
Bidang Perawatan dan Pengawetan ini akan dievalusi secara klinis dengan 
memper�mbangkan ancangan anali�k ilmiah atau empiris, yang selanjutnya disebut 
sebagai ‘studi atau kajian konservasi’. Dalam hal ini, iden�fikasi dan klasifikasi bahan 
dengan mempelajari data keterawatan koleksi, data kondisi iklim dan perangkat penunjang 
penyimpanan atau displai yang mengitarinya dalam rentang waktu tertentu (yang lazim 
disebut sebagai studi konservasi secara empiris). Contoh kajian empiris yang faktual adalah 
pendapat bahwa lilin lebah memiliki sifat �dak merusak kain dengan menunjukkan buk� 
fragmen kain yang terbungkus lilin yang sudah berumur ribuan tahun dari Mesir. 

Sedangkan yang ilmiah adalah suatu kegiatan studi yang lebih mengedepankan 
pengetahuan teori�s dan pengamatan dengan menggunakan alat (modern). Contohnya 
pembuk�an unsur logam sebagai garam logam pada proses pewarnaan dengan 
Spektroskopi Fluoresensi Sinar-X pada fragmen kain. Perha�kan Tabel 1 dan Gambar 2.

Rangkaian proses dan hasil kegiatan seksi-seksi dalam Bidang Perawatan dan 
Pengawetan (Bidang PP) akan terekam dalam formulir isian ‘Lembar Kondisi Koleksi’, 
selanjutnya disingkat LKKo. LKKo ini akan memuat informasi berkaitan nomor iden�tas dan 
nama koleksi, jenis bahan, jenis kerusakan (kondisi keterawatan), usulan perawatan 
(mencakup �ndakan yang bersifat kura�f – restora�f atau penghen�an proses kerusakan 
dan perbaikannya), serta usulan pengawetan (�ndakan yang bersifat preven�f atau 
penghambatan dari kemungkinan proses kerusakan). Menurut sifat dan jenis 
kerusakannya, Lembar Kondisi Koleksi (LKKo) akan dikelompokkan menjadi LKKo-Umum 
(Campuran), Logam, Batu, Keramik, Kayu, Teks�l, Kertas dan Lukisan. Kemudian Bidang PP 
ini juga melakukan survai kondisi klimatalogi yang informasinya dicantumkan dalam 
‘Lembar Data Klimatologi’, yang selanjutnya disebut LDK. LDK memuat keterangan yang 
berhubungan dengan suhu dan kelembaban udara (suhu permukaan dan kadar air benda), 
intesitas cahaya, radiasi ultra-violet (UV), dan polusi udara. Data atau dokumen tambahan 
(DDT) juga diperlukan, dan bisa berupa data jenis bahan dan konstruksi lemari simpan atau 

displai, gambar atau desain (�ga dimensi dan berskala ukuran) ruang simpan atau pamer, 
berikut bahan (pustaka) rujukan atau (data pribadi) narasumber. Lihat Lampiran 11 - 25.

Kumpulan informasi dalam LIK, LKKo, LDK dan DDT adalah dokumen pen�ng di 
museum yang harus terawat dan dikelola dengan baik. Dokumen-dokumen ini secara 
fisik bisa berupa lembar kertas cetakan atau berupa format digital (so�-copy siap cetak, 
selanjutnya disingkat SCSC, yang mungkin tersimpan dalam CD). Pengelolaan dokumen 
kertas (termasuk CD, sebagai data ma�) secara fisik yang biasanya dilakukan pustakawan 
atau arsiparis ini memerlukan folder, lemari simpan dan ruangan yang memadai. Tetapi 
pengelolaan kumpulan informasi pada LIK, LKKo, LDK dan DDT dalam sistem database 
konservasi (Dasi) adalah yang paling umum dilakukan pada abad informasi saat ini. 

Observasi terhadap 200 teks�l diantara 1.000  koleksi teks�l (800 koleksi sebagai 
pembanding) yang dilakukan secara visual ini dengan memper�mbangkan lingkup data 
(data field) sebagaimana dimuat dalam Blangko Lembar Kondisi Koleksi (Umum) dan 
Lembar Kondisi Teks�l (Khusus), lihat halaman 06 dan 07. Laju percepatan kerusakan 
teks�l dengan memper�mbangkan usia rela�f benda (URB), jenis bahan (yang 
dikonversi dalam bentuk angka, untuk selanjutnya disebut sebagai notasi jenis bahan dan 
disingkat NJB), kondisi benda saat pengamatan (yang dikonversi dalam bentuk angka, 
untuk selanjutnya disebut sebagai �ngkat kerusakan benda dan disingkat TKB). 
Observasi ini dianalisis dengan sistem database khusus konservasi (dengan kode 
CuraTool), yang secara langsung dan otoma�s menampilkan grafik sebagai hasil 
pembandingan antara URB, NJB dan TKB, lihat Gambar 3 hal. 11 dan Gambar 4 hal. 12. 
Analisis dari hasil observasi ini juga memper�mbangkan data-data LDK dan DDT.

B. Prosedur Observasi
1.  Mengama� benda koleksi secara menyeluruh (depan, belakang, samping kanan dan 

kiri, serta bagian atas dan bawah). Dengan sangat ha�-ha�, angkat benda dengan kaus 
tangan untuk melihat bagian bawah koleksi. dan mendetail. Gunakan pensil untuk 
mengisi formulir Lembar Kondisi Koleksi (LKKo & LKTe), hindari penggunaan ballpoint 
dan alat tulis ber�nta lain untuk menghindari resiko ternodanya koleksi dari alat tulis 
ber�nta tersebut. Lepaskan jam tangan, gelang tangan, alat tulis atau benda apapun 
yang berada di kantong baju, name tag yang digantungkan di krah baju atau leher, dan 
hal-hal lain yang bisa beresiko terhadap koleksi yang akan kita ama� (observasi).
Penjelasan Lembar Kondisi Koleksi (LKKo), lihat halaman 6 dan 7. Semua isian data 
(data field) pada Lembar Kondisi diberi nomor untuk kemudahan penjelasan dan 
pengkodean dalam hal untuk pembahasan (analisa data) berikut pelaporannya.
a. Keterangan Pokok: No. Urut, No. Inv., Nama Benda, Asal Benda, Keterangan/ Deskripsi 

Singkat, Ukuran, Kondisi dan Lokasi Benda. 
b. Bahan.  Bahan pembentuk koleksi secara umum dikelompokkan menjadi: Logam, 

Non-Logam, Selulose, Protein dan Lain-lain. Logam dan Non Logam dapat masuk 
kategori Anorganik, sedang Selulose dan Protein masuk kategori Organik. Jika 

bahan organik dari binatang dimasukkan dalam kelompok Protein, sedangkan 
yang dari tumbuh-tumbuhan masuk ke dalam kelompok Selulose. Tetapi ada 
bahan yang masuk kelompok Lain-lain karena bahan tersebut memiliki 
komponen organik dan anorganik. Bahan teks�l �dak bisa dikelompokkan hanya 
di satu kelompok Organik, tetapi harus dipisahkan ke Protein (teks�l yang 
berbahan dasar sutera atau wol) atau ke Selulose (teks�l yang berbahan dasar 
kapas, rami, atau goni). Bahan pembersih yang bersifat asam agak kuat dapat 
merusak kain terbuat dari kapas tapi aman bagi kain yang terbuat dari sutera. 
Perha�kan Lembar Kondisi Koleksi (LKKo) pada halaman 6, dan bandingkan 
dengan Lembar Kondisi Teks�l (LKTe) pada halaman 7.

c. Kondisi Benda Pada Saat Pengamatan. Kondisi keterawatan koleksi 
dikelompokkan menjadi Kerusakan Fisik (1. Rapuh, 2. Kotor, 3. Lemak, 4. Kelupas, 
5. Gores,  6. Retak, 7. Patah, 8. Hilang, 9. Basah, 10. Kering, 11. Lain), Kerusakan 
Kimiawi (1. Lapuk, 2. Pudar, 3. Korosi, 4. Oksidasi, 5. Bau, 6. Noda, 7. Kristal garam, 
8. Lain) dan Kerusakan Bio�s (1. Jamur, 2. Insek, 3. Ganggang, 4. Lumut, 5. Lichens, 
6. Lain). Kondisi rapuh (fragile) pada kelompok kerusakan fisik dibedakan dengan 
lapuk (brittle) pada kelompok kerusakan kimiawi, karena dalam penger�an ini 
rapuh bisa dimungkinkan menjadi agak kuat setelah proses kontrol kelembaban, 
sedangkan lapuk cenderung ke arah hancur dan �dak bisa direkondisi lagi.

d. Kondisi Iklim Mikro dan Makro Pada Saat Pengamatan. Dengan memper- 
�mbangkan Lembar Data Klimatologi (LDK), serta memperhitungkan alat-alat 
ukur dan prosedur kalibrasi.
Iklim mikro adalah kondisi suhu, kelembaban, cahaya dan sejenisnya yang ada 
disekitar benda atau koleksi. Data iklim mikro biasanya dicatat di Lembar Kondisi 
Koleksi (seperti pada halaman 6 dan 7). Kalau koleksi ditempatkan dalam lemari simpan 
berarti iklim mikro sama dengan  yang ada didalam lemari simpan. Sedangkan yang 
iklim makro adalah kondisi suhu, kelembaban, cahaya dan sejenisnya yang ada diluar 
iklim mikro. Data iklim makro biasanya dicatat di Lembar Data Klimatologi (halaman 
18 dan 19). Weintraub (2002) menjelaskan pengertian dan perhitungan Equilibrium 
Moisture Content (EMC) dan EMC/RH isotherm bahan organik (kapas, linen, kertas, 
kayu, dsb.); serta kapasitas bu�ering (MH) dan rekondisi silicagel.

e. Usulan Perawatan dan Pengawetan. Dibahas secara lengkap di “Teks�l 
Tradisional: Pengenalan Bahan dan Teknik” dan “Konservasi Teks�l”;

f.  Usulan Uji Bahan (Laboratorium). Melalui serangkaian proses observasi dari 
sekian banyak koleksi atau memper�mbangkan suatu kondisi tertentu 
terjadinya kerusakan pada koleksi, Konservator akan mengusulkan uji bahan. Uji 
bahan dimaksudkan untuk mengetahui proses terjadinya kerusakan dan atau 
penguatan data pendukung untuk keperluan studi konservasi dan koleksi �ngkat 
lanjut. Studi �ngkat lanjut ini bisa berupa pembuatan Alur Waktu (Timeline) 
bahan atau tehnik pembuatan suatu benda pada suatu masa atau periode 
tertentu, yang mana bahan atau tehnik ini sebagai bagian dari suatu koleksi yang 
�dak bisa digan�kan (sebagai atribut teknologis). 
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g. Teknik Pengamatan. Teknik pengamataan adalah penjelasan dengan cara dan alat 
bantu apa pada saat seseorang mengama� kondisi keterawatan koleksi di 
museum.

2. Analisis Data Observasi. 
Analisis data observasi bisa dilakukan pada beberapa kemungkinan. Pertama 

adalah analisis berdasarkan dari pengumpulan data proses perawatan dan 
pengawetan, data iklim pada lingkungan benda yang menjalani proses perawatan 
dan pengawetan, data iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG) untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, serta data-data pendukung lainnya. 
Kedua adalah analisis data hasil observasi dari sejumlah koleksi (kumpulan data hasil 
observasi sendiri). Ke�ga adalah pembahasan berdasarkan gabungan dari langkah 
pertama dan kedua. Tetapi pokok bahasan utama tetap, yakni penyimpulan tentang 
kondisi keterawatan koleksi berkaitan dengan kondisi bahan, cara pembuatan dan 
kondisi iklim yang mengitarinya. Evaluasi dan �njauan proses kerja perawatan dan 
pengawetan pada masa lalu dan masa akan datang juga akan dilakukan. 

Entri data hasil survei lapangan pada Lembar Kondisi Teks�l (LKTe, hal. 07) ke 
dalam sistem database khusus konservasi, dan selanjutnya di�njau dan diedit melalui 
Menu Da�ar Edi�ng dan Kontrol Data (Tabel 2, hal. 09). Ada konversi data teks ke 
bentuk numerik, sehingga data dapat langsung dipresentasikan dalam bentuk grafik. 
Konversi ini akan melipu�: Jenis Bahan (NJB) dan Tingkat Kerusakan Benda (TKB). 

Daftar Editing dan Kontrol Data Observasi

Notasi Jenis Bahan (NJB): untuk bahan selulose (kulit kayu, kapas, serat nanas, dan 
sejenisnya) memiliki angka 40 (warna hijau); untuk bahan protein (sutera, wool, 
kulit binatang, dan sejenisnya) memiliki angka 50 (warna kuning); untuk bahan 
logam memiliki angka 5 (warna merah); untuk kombinasi selulose dan logam 
memiliki angka 45 (warna hijau tua) dan untuk bahan kombinasi protein dan logam 
memiliki angka 55 (warna kuning tua). Di sini, Sistem Database Konservasi akan 
secara otoma�s menampilkan Grafik Analisis Spontan (GAS) untuk mengetahui 
hubungan antara Usia (URB), Bahan (NJB) dan Tingkat Kerusakan Benda (TKB), 
lihat gambar 3 dan 4 pada halaman 11 dan 12. 

Tingkat Kerusakan Benda (TKB) 10 berar� berkondisi Baik (warna hijau, 
prioritas konservasi: 5); 15 berar� berkondisi Cukup (warna kuning, prioritas: 4); 20 
berar� berkondisi Rusak (warna merah muda, prioritas: 3); 25 berar� berkondisi 
Hancur (warna merah tua, prioritas: 2); 30 berar� berkondisi fisik benda bisa Baik, 
Cukup, Rusak atau Hancur tetapi jenis kerusakannya ak�f, seper� indikasi 
serangan mikroorganisme atau insek, dan kondisi keasamannya/ pH pada saat 
pengamatan terlalu �nggi (warna merah tua sekali, prioritas: 1). Representasi grafik 
Bahan dan Kondisi koleksi ini juga dimaknai dengan adanya Usia Rela�f Benda 
(URB) dan Kode Nomor Inventaris (KNI) untuk penyederhanaan, dan untuk 
melacak No. Inv. atau lokasi benda akan tetap dengan mudah dengan melihat 
Da�ar (Tabel 2, hal. 09, atau Da�ar Koleksi 01 sampai 10 terlampir). Dengan 
pemahaman ini, jika saat ini kita menjumpai kain katun berkondisi bagus (baik) tapi 
ada indikasi jamur atau �ngkat keasamannya �nggi maka koleksi tersebut 
dikategorikan mengalami ancaman/ kerusakan ak�f dan skala prioritas yang 
tadinya 5 menjadi 1 (indikator warna hijau berubah menjadi merah tua sekali).

Usia Rela�f Benda (URB) akan muncul secara otoma�s, jika kita telah 
mengisi kolom isian (data field) tahun perolehan benda. URB adalah hasil 
pengurangan tanggal sekarang (Today) dan Tanggal Perolehan Benda (TPB) 
Bilamana kita �dak mengetahui tahun perolehan koleksi maka perlu dilakukan 
Tafsir Usia Rela�f Benda (TURB). Proses TURB diawali dengan memunculkan 
keseluruhan data, dan langkah berikutnya dengan mensor�r nomor inventaris 
benda.  Jika ada lima koleksi yang diketahui TPB-nya nomor 1 dan 5, maka setelah 
pensor�ran akan diketahui bahwa URB koleksi nomor 2, 3 dan 4 adalah antara URB 
koleksi nomor 1 dan 5. Jika koleksi no 1 sebagai pembatas atas disebut sebagai 
Tanggal Perolehan Benda Atas (TPBA)  dan koleksi no 5 sebagai Tanggal Perolehan 
Benda Bawah (TPBB). Dengan mengisi kolom TPBA dan TPBB maka sistem 
database secara otoma�s menilai angka Tafsir Usia Rela�f Benda (TURB), Lihat 
Tabel 2, hal. 09 atau Lampiran Da�ar 01 sampai 10. Disinilah letak manfaat 800 
koleksi pembanding untuk mempertajam hasil TURB dan validasi data lain, serta 
meminimalkan kesalahan interpretasi data. Sebagai gambaran, apabila analisis 
dipaksakan dengan hanya hasil observasi 200 koleksi untuk mengetahui usia rela�f 
koleksi dengan KNI 2 sampai 9, sedangkan yang diketahui dengan KNI 1 dan 10. 
Maka �ngkat kesalahan dari hasil pengamatan semakin besar dan akan berdampak 
pula pada penyimpulan laju atau percepatan kerusakan koleksi yang diama�.

C. Pembahasan Observasi
Observasi 200 teks�l diantara 1.000 koleksi teks�l (800 sebagai pembanding) 

memberikan gambaran bahwa pen�ngnya mempertahankan iden�tas pada se�ap 
koleksi berupa nomor inventaris. No. Inv. ini harus ditulis dalam format angka 6 (enam 
digit), misalnya koleksi dengan nomor inventaris 11 a harus ditulis dengan 000011 a. 
Diawali dengan iden�tas no. inv. yang benar selanjutnya diiku� dengan nama benda, 
asal benda, bahan, ukuran, kondisi, lokasi dan dilengkapi foto benda. Sistema�ka 
penulisan lokasi benda yang benar adalah menjelaskan lokasi gedung, ruang, nomor 
lemari dan laci. Keterangan dalam format gabungan teks dan numerik bisa dinotasikan 
lebih sederhana secara otoma�s dalam sistem database komputer, misalnya: 
GB.ST5.011.02 berar� koleksi disimpan dalam Gedung B (GB), di ruang Storage Teks�l 
lantai 5 (ST5), lemari 11 (011) dan laci 2 (02). Foto yang melengkapi data koleksi harus 
dibuat link, dan dibuat otoma�s menyimpan alamat berkas/ file foto dimana 
disimpan. No. inv., nama benda, asal benda, bahan, ukuran, kondisi, lokasi dan foto 
benda adalah isian data (data field) pokok yang harus ditulis dalam mengisi lembar 
inventaris atau lembar kondisi koleksi.

Dari seribu koleksi teks�l menunjukkan bahwa 726 koleksi berkondisi baik, 115 
berkondisi cukup (baik), 152 berkondisi rusak, 7 berkondisi hancur, dan 8 koleksi 

mengalami kerusakan ak�f. Dari 152 koleksi rusak menunjukkan pula 129 berbahan 
selulose (10 diantaranya ada komponen logamnya) dan 11 berbahan protein (1 
diantaranya ada komponen logamnya), namun perlu diketahui dari seribu koleksi yang 
diama� memang 930 berbahan selulose. Tetapi data menunjukkan bahwa kain yang 
memiliki komponen logam lebih banyak yang mengalami kerusakan, perha�kan 
Gambar Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17. 

Kisaran perolehan koleksi teks�l yang diama� adalah dari tahun 1867 (berumur 
rela�f 148 tahun) dan tahun 1949 (berumur rela�f 65 tahun). Dari pengamatan yang 
dirunut (disor�r) menurut usia rela�fnya, kain yang berumur semakin tua bukan 
berar� semakin rusak, atau sebaliknya: kain yang berumur semakin muda bukan 
berar� kain semakin baik kondisinya, perha�kan Gambar 4 halaman 12 dan Gambar 
Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17. 

Analisis kerusakan dengan memper�mbangkan kandungan air (pada koleksi), 
kondisi pH dan data iklim pada masa lalu �dak dapat dilakukan karena “Conditional and 
Climatic Data” yang tersedia �dak tersinkronisasi dengan koleksi yang diobservasi. Format 
data yang ada masih dibuat konvensional (belum digital), sehingga sulit untuk analisisnya.

III. PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari hasil observasi 200 koleksi pilihan menunjukkan bahwa hanya 3 (1,5%) koleksi 
berkondisi Baik (Prioritas 5, kisaran usia rela�f 74 sampai 134 tahun); 41 (20%) koleksi 
berkondisi Cukup (Prioritas 4, kisaran usia rela�f 69 sampai 134 tahun); 149 (74%) koleksi 
berkondisi Rusak (Prioritas 3, kisaran usia 108 sampai 148 tahun); 7 (4%) koleksi berkondisi 
Hancur (Prioritas 2, kisaran usia 109 sampai 134 tahun) dan 8 (5%) koleksi mengalami 
kerusakan Ak�f (Prioritas 1, kisaran usia rela�f 113 sampai 134 tahun). Perha�kan Gambar 
Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17.  Gambaran hasil observasi terhadap 200 
koleksi ini ditujukan pada koleksi rusak sehingga 1,5% dari 200 koleksi yang diobservasi 
bukan berar� sama kalau 1,5% dari seluruh koleksi Museum Nasional. (Perha�kan 
pembahasan halaman 11, ada 726 koleksi berkondisi baik di antara 1.000 koleksi yang 
diama�.)

Teks�l berserat selulose (kulit kayu, serat kapas, serat nanas, dsb.) dan berserat 
protein (sutera atau wool) yang beronamen logam cenderung mengalami kerusakan 
dengan prioritas �nggi (1, 2 dan 3). Usia rela�f diatas 74 tahun pada teks�l berornamen 
logam juga lebih banyak mengalami kerusakan.

B. Saran
Observasi terhadap 200 yang koleksi teks�l dengan tahun perolehan antara tahun 

1867 dan 1950 ini lebih mengandalkan pengamatan visual dan perlu di�ndak-lanju� 
dengan uji bahan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Uji bahan diarahkan pada 
iden�fikasi serat secara laboratoris, cek pH, cek kandungan air pada serat dan cek 
kandungan logam lain (yang biasa digunakan pada proses pencelupan warna atau pada 
garam logam). Walaupun “conditional and climatic data” yang ada masih konvensional dan 
belum tersinkronisasi dengan 200 koleksi yang diobservasi, tetapi dari uraian diatas paling 
�dak telah membuk�kan bahwa metode analisis yang menerapkan sistem database 
komputer mempermudah proses pekerjaan  observasi. Hasil observasi dan analisis inipun 
sekaligus menjadi tolok ukur (benchmarking) keberhasilan usaha perawatan dan 
pengawetan teks�l di Museum Nasional setelah dicek untuk beberapa tahun yang akan 
datang.

Saran perawatan dari 200 koleksi teks�l yang telah diobservasi dapat dilihat dalam 
se�ap lembar kondisi teks�l terlampir, adapun uraian dan rincian proses perawatan dapat 
dilihat di naskah “Konservasi Teks�l” (dapat diunduh di www.primastoria.net). 
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  I. PENDAHULAUN
A. Latar Belakang

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Museum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, 
pengumpulan, registrasi, perawatan, pengawetan, pengamanan, penyajian, publikasi, 
dan fasilitasi di bidang benda bernilai budaya berskala nasional (Permendikbud No. 48 
Tahun 2012). Dalam rangka menjalankan fungsi perawatan dan pengawetan benda 
bernilai budaya berskala nasional, Museum Nasional memiliki Bidang Perawatan dan 
Pengawetan.  Garis besar kegiatan bidang ini adalah:
1. pelaksanaan observasi kondisi benda bernilai budaya berskala nasional;
2. pelaksanaan uji laboratorium benda bernilai budaya berskala nasional;
3. pelaksanaan perawatan benda bernilai budaya berskala nasional;
4. pelaksanaan pengawetan benda bernilai budaya berskala nasional; dan
5. pelaksanaan pemantauan lingkungan mikro benda bernilai budaya berskala nasional.

Bidang Perawatan dan Pengawetan memilki �ga seksi, yaitu: Seksi Observasi, 
Seksi Perawatan dan Seksi Pengawetan. Seksi Observasi mempunyai tugas melakukan 
pendataan, klasifikasi, dan penentuan penanganan serta uji laboratorium benda bernilai 
budaya berskala nasional. Seksi Perawatan mempunyai tugas melakukan pembersihan, 
perbaikan, rekonstruksi, dan restorasi benda bernilai budaya berskala nasional. Seksi 
Pengawetan mempunyai tugas melakukan penguatan dan pelapisan serta pemantauan 
lingkungan mikro benda bernilai budaya berskala nasional.

Seksi Observasi pada Bidang Perawatan dan Pengawetan - Museum Nasional, 
memiliki rincian tugas:
1. melakukan penyusunan program kerja Seksi dan konsep program kerja Bidang;
2. melakukan pengamatan dan pendataan kondisi koleksi benda bernilai budaya 

berskala nasional;
3. melakukan uji laboratorium benda bernilai budaya berskala nasional;
4. melakukan klasifikasi kondisi koleksi benda bernilai budaya berskala nasional;
5. melakukan rekomendasi penanganan koleksi benda bernilai budaya berskala nasional;
6. melakukan penyusunan bahan bantuan teknis di bidang observasi koleksi benda 

bernilai budaya berskala nasional;
7. melakukan evaluasi pelaksanaan observasi benda bernilai budaya berskala nasional;
8. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan

 9. melakukan penyusunan laporan Seksi.

Garis besar dari tugas tersebut adalah mengama� benda secara utuh, mengenali/ 
iden�fikasi bahan dan cara pembuatan/ pembentukan benda, mengenali/ iden�fikasi 
kerusakan, menganalisis kerusakan yang kemungkinan diakibatkan oleh sifat bahan, 
kontruksi benda, faktor kondisi iklim (suhu dan kelembaban udara, cahaya dan polusi), 
serta kemungkinan kesalahan dalam penanganan. Dari hasil amatan dilanjutkan dengan 

penyimpulan suatu kerusakan dan usulan perawatan dan pengawetan. 

 B. Landasan Hukum
Penyusunan Laporan Tahunan Perorangan pada Seksi Observasi – Bidang Perawatan 

dan Pengawetan, MUSEUM NASIONAL, dengan memper�mbangkan:  
1. UU No. 11 Tahun 2010 tentang CAGAR BUDAYA;
2. UU No. 5 Tahun 2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA (ASN);
3. PP No. 46 Thn. 2011 dan Perka BKN No. 1 Thn. 2013 tentang Sasaran Kerja PNS [SKP]; 
4. PP No. 66 Tahun 2015 tentang MUSEUM;
5. Permendikbud RI No. 48 Tahun 2012 tentang ORGANISASI & TATA KERJA MUSEUM 

NASIONAL;
6. Permendikbud RI No. 27 Tahun 2013 tentang RINCIAN TUGAS MUSEUM NASIONAL;
7. Permen PANRB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Standar 

Operasional Prosedur);
8. Perka BKN No. 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 

(Sasaran Kerja PNS [SKP]);
9. Perka BKN No. 7 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Manajerial (SKM PNS); 

10. Perka BKN No. 8 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Teknis (SKT PNS).

  II. PEMBAHASAN OBSERVASI
A. Dasar Teori

Tahapan pemeliharaan koleksi melipu� observasi, perawatan dan pengawetan. 
Proses observasi atau pengamatan yang dilakukan Seksi Observasi diawali dengan 
serangkain proses iden�fikasi dan klasifikasi bahan baik secara visual atau dengan uji 
bahan, mengama� dan mempelajari (jenis dan proses) kerusakan, dan bersama-sama 
dengan Seksi Perawatan dan Seksi Pengawetan akan memutuskan metode perawatan dan 
pengawetan secara tepat. Seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan seksi-seksi pada 
Bidang Perawatan dan Pengawetan ini akan dievalusi secara klinis dengan 
memper�mbangkan ancangan anali�k ilmiah atau empiris, yang selanjutnya disebut 
sebagai ‘studi atau kajian konservasi’. Dalam hal ini, iden�fikasi dan klasifikasi bahan 
dengan mempelajari data keterawatan koleksi, data kondisi iklim dan perangkat penunjang 
penyimpanan atau displai yang mengitarinya dalam rentang waktu tertentu (yang lazim 
disebut sebagai studi konservasi secara empiris). Contoh kajian empiris yang faktual adalah 
pendapat bahwa lilin lebah memiliki sifat �dak merusak kain dengan menunjukkan buk� 
fragmen kain yang terbungkus lilin yang sudah berumur ribuan tahun dari Mesir. 

Sedangkan yang ilmiah adalah suatu kegiatan studi yang lebih mengedepankan 
pengetahuan teori�s dan pengamatan dengan menggunakan alat (modern). Contohnya 
pembuk�an unsur logam sebagai garam logam pada proses pewarnaan dengan 
Spektroskopi Fluoresensi Sinar-X pada fragmen kain. Perha�kan Tabel 1 dan Gambar 2.

Rangkaian proses dan hasil kegiatan seksi-seksi dalam Bidang Perawatan dan 
Pengawetan (Bidang PP) akan terekam dalam formulir isian ‘Lembar Kondisi Koleksi’, 
selanjutnya disingkat LKKo. LKKo ini akan memuat informasi berkaitan nomor iden�tas dan 
nama koleksi, jenis bahan, jenis kerusakan (kondisi keterawatan), usulan perawatan 
(mencakup �ndakan yang bersifat kura�f – restora�f atau penghen�an proses kerusakan 
dan perbaikannya), serta usulan pengawetan (�ndakan yang bersifat preven�f atau 
penghambatan dari kemungkinan proses kerusakan). Menurut sifat dan jenis 
kerusakannya, Lembar Kondisi Koleksi (LKKo) akan dikelompokkan menjadi LKKo-Umum 
(Campuran), Logam, Batu, Keramik, Kayu, Teks�l, Kertas dan Lukisan. Kemudian Bidang PP 
ini juga melakukan survai kondisi klimatalogi yang informasinya dicantumkan dalam 
‘Lembar Data Klimatologi’, yang selanjutnya disebut LDK. LDK memuat keterangan yang 
berhubungan dengan suhu dan kelembaban udara (suhu permukaan dan kadar air benda), 
intesitas cahaya, radiasi ultra-violet (UV), dan polusi udara. Data atau dokumen tambahan 
(DDT) juga diperlukan, dan bisa berupa data jenis bahan dan konstruksi lemari simpan atau 

displai, gambar atau desain (�ga dimensi dan berskala ukuran) ruang simpan atau pamer, 
berikut bahan (pustaka) rujukan atau (data pribadi) narasumber. Lihat Lampiran 11 - 25.

Kumpulan informasi dalam LIK, LKKo, LDK dan DDT adalah dokumen pen�ng di 
museum yang harus terawat dan dikelola dengan baik. Dokumen-dokumen ini secara 
fisik bisa berupa lembar kertas cetakan atau berupa format digital (so�-copy siap cetak, 
selanjutnya disingkat SCSC, yang mungkin tersimpan dalam CD). Pengelolaan dokumen 
kertas (termasuk CD, sebagai data ma�) secara fisik yang biasanya dilakukan pustakawan 
atau arsiparis ini memerlukan folder, lemari simpan dan ruangan yang memadai. Tetapi 
pengelolaan kumpulan informasi pada LIK, LKKo, LDK dan DDT dalam sistem database 
konservasi (Dasi) adalah yang paling umum dilakukan pada abad informasi saat ini. 

Observasi terhadap 200 teks�l diantara 1.000  koleksi teks�l (800 koleksi sebagai 
pembanding) yang dilakukan secara visual ini dengan memper�mbangkan lingkup data 
(data field) sebagaimana dimuat dalam Blangko Lembar Kondisi Koleksi (Umum) dan 
Lembar Kondisi Teks�l (Khusus), lihat halaman 06 dan 07. Laju percepatan kerusakan 
teks�l dengan memper�mbangkan usia rela�f benda (URB), jenis bahan (yang 
dikonversi dalam bentuk angka, untuk selanjutnya disebut sebagai notasi jenis bahan dan 
disingkat NJB), kondisi benda saat pengamatan (yang dikonversi dalam bentuk angka, 
untuk selanjutnya disebut sebagai �ngkat kerusakan benda dan disingkat TKB). 
Observasi ini dianalisis dengan sistem database khusus konservasi (dengan kode 
CuraTool), yang secara langsung dan otoma�s menampilkan grafik sebagai hasil 
pembandingan antara URB, NJB dan TKB, lihat Gambar 3 hal. 11 dan Gambar 4 hal. 12. 
Analisis dari hasil observasi ini juga memper�mbangkan data-data LDK dan DDT.

B. Prosedur Observasi
1.  Mengama� benda koleksi secara menyeluruh (depan, belakang, samping kanan dan 

kiri, serta bagian atas dan bawah). Dengan sangat ha�-ha�, angkat benda dengan kaus 
tangan untuk melihat bagian bawah koleksi. dan mendetail. Gunakan pensil untuk 
mengisi formulir Lembar Kondisi Koleksi (LKKo & LKTe), hindari penggunaan ballpoint 
dan alat tulis ber�nta lain untuk menghindari resiko ternodanya koleksi dari alat tulis 
ber�nta tersebut. Lepaskan jam tangan, gelang tangan, alat tulis atau benda apapun 
yang berada di kantong baju, name tag yang digantungkan di krah baju atau leher, dan 
hal-hal lain yang bisa beresiko terhadap koleksi yang akan kita ama� (observasi).
Penjelasan Lembar Kondisi Koleksi (LKKo), lihat halaman 6 dan 7. Semua isian data 
(data field) pada Lembar Kondisi diberi nomor untuk kemudahan penjelasan dan 
pengkodean dalam hal untuk pembahasan (analisa data) berikut pelaporannya.
a. Keterangan Pokok: No. Urut, No. Inv., Nama Benda, Asal Benda, Keterangan/ Deskripsi 

Singkat, Ukuran, Kondisi dan Lokasi Benda. 
b. Bahan.  Bahan pembentuk koleksi secara umum dikelompokkan menjadi: Logam, 

Non-Logam, Selulose, Protein dan Lain-lain. Logam dan Non Logam dapat masuk 
kategori Anorganik, sedang Selulose dan Protein masuk kategori Organik. Jika 

bahan organik dari binatang dimasukkan dalam kelompok Protein, sedangkan 
yang dari tumbuh-tumbuhan masuk ke dalam kelompok Selulose. Tetapi ada 
bahan yang masuk kelompok Lain-lain karena bahan tersebut memiliki 
komponen organik dan anorganik. Bahan teks�l �dak bisa dikelompokkan hanya 
di satu kelompok Organik, tetapi harus dipisahkan ke Protein (teks�l yang 
berbahan dasar sutera atau wol) atau ke Selulose (teks�l yang berbahan dasar 
kapas, rami, atau goni). Bahan pembersih yang bersifat asam agak kuat dapat 
merusak kain terbuat dari kapas tapi aman bagi kain yang terbuat dari sutera. 
Perha�kan Lembar Kondisi Koleksi (LKKo) pada halaman 6, dan bandingkan 
dengan Lembar Kondisi Teks�l (LKTe) pada halaman 7.

c. Kondisi Benda Pada Saat Pengamatan. Kondisi keterawatan koleksi 
dikelompokkan menjadi Kerusakan Fisik (1. Rapuh, 2. Kotor, 3. Lemak, 4. Kelupas, 
5. Gores,  6. Retak, 7. Patah, 8. Hilang, 9. Basah, 10. Kering, 11. Lain), Kerusakan 
Kimiawi (1. Lapuk, 2. Pudar, 3. Korosi, 4. Oksidasi, 5. Bau, 6. Noda, 7. Kristal garam, 
8. Lain) dan Kerusakan Bio�s (1. Jamur, 2. Insek, 3. Ganggang, 4. Lumut, 5. Lichens, 
6. Lain). Kondisi rapuh (fragile) pada kelompok kerusakan fisik dibedakan dengan 
lapuk (brittle) pada kelompok kerusakan kimiawi, karena dalam penger�an ini 
rapuh bisa dimungkinkan menjadi agak kuat setelah proses kontrol kelembaban, 
sedangkan lapuk cenderung ke arah hancur dan �dak bisa direkondisi lagi.

d. Kondisi Iklim Mikro dan Makro Pada Saat Pengamatan. Dengan memper- 
�mbangkan Lembar Data Klimatologi (LDK), serta memperhitungkan alat-alat 
ukur dan prosedur kalibrasi.
Iklim mikro adalah kondisi suhu, kelembaban, cahaya dan sejenisnya yang ada 
disekitar benda atau koleksi. Data iklim mikro biasanya dicatat di Lembar Kondisi 
Koleksi (seperti pada halaman 6 dan 7). Kalau koleksi ditempatkan dalam lemari simpan 
berarti iklim mikro sama dengan  yang ada didalam lemari simpan. Sedangkan yang 
iklim makro adalah kondisi suhu, kelembaban, cahaya dan sejenisnya yang ada diluar 
iklim mikro. Data iklim makro biasanya dicatat di Lembar Data Klimatologi (halaman 
18 dan 19). Weintraub (2002) menjelaskan pengertian dan perhitungan Equilibrium 
Moisture Content (EMC) dan EMC/RH isotherm bahan organik (kapas, linen, kertas, 
kayu, dsb.); serta kapasitas bu�ering (MH) dan rekondisi silicagel.

e. Usulan Perawatan dan Pengawetan. Dibahas secara lengkap di “Teks�l 
Tradisional: Pengenalan Bahan dan Teknik” dan “Konservasi Teks�l”;

f.  Usulan Uji Bahan (Laboratorium). Melalui serangkaian proses observasi dari 
sekian banyak koleksi atau memper�mbangkan suatu kondisi tertentu 
terjadinya kerusakan pada koleksi, Konservator akan mengusulkan uji bahan. Uji 
bahan dimaksudkan untuk mengetahui proses terjadinya kerusakan dan atau 
penguatan data pendukung untuk keperluan studi konservasi dan koleksi �ngkat 
lanjut. Studi �ngkat lanjut ini bisa berupa pembuatan Alur Waktu (Timeline) 
bahan atau tehnik pembuatan suatu benda pada suatu masa atau periode 
tertentu, yang mana bahan atau tehnik ini sebagai bagian dari suatu koleksi yang 
�dak bisa digan�kan (sebagai atribut teknologis). 
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g. Teknik Pengamatan. Teknik pengamataan adalah penjelasan dengan cara dan alat 
bantu apa pada saat seseorang mengama� kondisi keterawatan koleksi di 
museum.

2. Analisis Data Observasi. 
Analisis data observasi bisa dilakukan pada beberapa kemungkinan. Pertama 

adalah analisis berdasarkan dari pengumpulan data proses perawatan dan 
pengawetan, data iklim pada lingkungan benda yang menjalani proses perawatan 
dan pengawetan, data iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG) untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, serta data-data pendukung lainnya. 
Kedua adalah analisis data hasil observasi dari sejumlah koleksi (kumpulan data hasil 
observasi sendiri). Ke�ga adalah pembahasan berdasarkan gabungan dari langkah 
pertama dan kedua. Tetapi pokok bahasan utama tetap, yakni penyimpulan tentang 
kondisi keterawatan koleksi berkaitan dengan kondisi bahan, cara pembuatan dan 
kondisi iklim yang mengitarinya. Evaluasi dan �njauan proses kerja perawatan dan 
pengawetan pada masa lalu dan masa akan datang juga akan dilakukan. 

Entri data hasil survei lapangan pada Lembar Kondisi Teks�l (LKTe, hal. 07) ke 
dalam sistem database khusus konservasi, dan selanjutnya di�njau dan diedit melalui 
Menu Da�ar Edi�ng dan Kontrol Data (Tabel 2, hal. 09). Ada konversi data teks ke 
bentuk numerik, sehingga data dapat langsung dipresentasikan dalam bentuk grafik. 
Konversi ini akan melipu�: Jenis Bahan (NJB) dan Tingkat Kerusakan Benda (TKB). 

Notasi Jenis Bahan (NJB): untuk bahan selulose (kulit kayu, kapas, serat nanas, dan 
sejenisnya) memiliki angka 40 (warna hijau); untuk bahan protein (sutera, wool, 
kulit binatang, dan sejenisnya) memiliki angka 50 (warna kuning); untuk bahan 
logam memiliki angka 5 (warna merah); untuk kombinasi selulose dan logam 
memiliki angka 45 (warna hijau tua) dan untuk bahan kombinasi protein dan logam 
memiliki angka 55 (warna kuning tua). Di sini, Sistem Database Konservasi akan 
secara otoma�s menampilkan Grafik Analisis Spontan (GAS) untuk mengetahui 
hubungan antara Usia (URB), Bahan (NJB) dan Tingkat Kerusakan Benda (TKB), 
lihat gambar 3 dan 4 pada halaman 11 dan 12. 

Tingkat Kerusakan Benda (TKB) 10 berar� berkondisi Baik (warna hijau, 
prioritas konservasi: 5); 15 berar� berkondisi Cukup (warna kuning, prioritas: 4); 20 
berar� berkondisi Rusak (warna merah muda, prioritas: 3); 25 berar� berkondisi 
Hancur (warna merah tua, prioritas: 2); 30 berar� berkondisi fisik benda bisa Baik, 
Cukup, Rusak atau Hancur tetapi jenis kerusakannya ak�f, seper� indikasi 
serangan mikroorganisme atau insek, dan kondisi keasamannya/ pH pada saat 
pengamatan terlalu �nggi (warna merah tua sekali, prioritas: 1). Representasi grafik 
Bahan dan Kondisi koleksi ini juga dimaknai dengan adanya Usia Rela�f Benda 
(URB) dan Kode Nomor Inventaris (KNI) untuk penyederhanaan, dan untuk 
melacak No. Inv. atau lokasi benda akan tetap dengan mudah dengan melihat 
Da�ar (Tabel 2, hal. 09, atau Da�ar Koleksi 01 sampai 10 terlampir). Dengan 
pemahaman ini, jika saat ini kita menjumpai kain katun berkondisi bagus (baik) tapi 
ada indikasi jamur atau �ngkat keasamannya �nggi maka koleksi tersebut 
dikategorikan mengalami ancaman/ kerusakan ak�f dan skala prioritas yang 
tadinya 5 menjadi 1 (indikator warna hijau berubah menjadi merah tua sekali).

Usia Rela�f Benda (URB) akan muncul secara otoma�s, jika kita telah 
mengisi kolom isian (data field) tahun perolehan benda. URB adalah hasil 
pengurangan tanggal sekarang (Today) dan Tanggal Perolehan Benda (TPB) 
Bilamana kita �dak mengetahui tahun perolehan koleksi maka perlu dilakukan 
Tafsir Usia Rela�f Benda (TURB). Proses TURB diawali dengan memunculkan 
keseluruhan data, dan langkah berikutnya dengan mensor�r nomor inventaris 
benda.  Jika ada lima koleksi yang diketahui TPB-nya nomor 1 dan 5, maka setelah 
pensor�ran akan diketahui bahwa URB koleksi nomor 2, 3 dan 4 adalah antara URB 
koleksi nomor 1 dan 5. Jika koleksi no 1 sebagai pembatas atas disebut sebagai 
Tanggal Perolehan Benda Atas (TPBA)  dan koleksi no 5 sebagai Tanggal Perolehan 
Benda Bawah (TPBB). Dengan mengisi kolom TPBA dan TPBB maka sistem 
database secara otoma�s menilai angka Tafsir Usia Rela�f Benda (TURB), Lihat 
Tabel 2, hal. 09 atau Lampiran Da�ar 01 sampai 10. Disinilah letak manfaat 800 
koleksi pembanding untuk mempertajam hasil TURB dan validasi data lain, serta 
meminimalkan kesalahan interpretasi data. Sebagai gambaran, apabila analisis 
dipaksakan dengan hanya hasil observasi 200 koleksi untuk mengetahui usia rela�f 
koleksi dengan KNI 2 sampai 9, sedangkan yang diketahui dengan KNI 1 dan 10. 
Maka �ngkat kesalahan dari hasil pengamatan semakin besar dan akan berdampak 
pula pada penyimpulan laju atau percepatan kerusakan koleksi yang diama�.

C. Pembahasan Observasi
Observasi 200 teks�l diantara 1.000 koleksi teks�l (800 sebagai pembanding) 

memberikan gambaran bahwa pen�ngnya mempertahankan iden�tas pada se�ap 
koleksi berupa nomor inventaris. No. Inv. ini harus ditulis dalam format angka 6 (enam 
digit), misalnya koleksi dengan nomor inventaris 11 a harus ditulis dengan 000011 a. 
Diawali dengan iden�tas no. inv. yang benar selanjutnya diiku� dengan nama benda, 
asal benda, bahan, ukuran, kondisi, lokasi dan dilengkapi foto benda. Sistema�ka 
penulisan lokasi benda yang benar adalah menjelaskan lokasi gedung, ruang, nomor 
lemari dan laci. Keterangan dalam format gabungan teks dan numerik bisa dinotasikan 
lebih sederhana secara otoma�s dalam sistem database komputer, misalnya: 
GB.ST5.011.02 berar� koleksi disimpan dalam Gedung B (GB), di ruang Storage Teks�l 
lantai 5 (ST5), lemari 11 (011) dan laci 2 (02). Foto yang melengkapi data koleksi harus 
dibuat link, dan dibuat otoma�s menyimpan alamat berkas/ file foto dimana 
disimpan. No. inv., nama benda, asal benda, bahan, ukuran, kondisi, lokasi dan foto 
benda adalah isian data (data field) pokok yang harus ditulis dalam mengisi lembar 
inventaris atau lembar kondisi koleksi.

Dari seribu koleksi teks�l menunjukkan bahwa 726 koleksi berkondisi baik, 115 
berkondisi cukup (baik), 152 berkondisi rusak, 7 berkondisi hancur, dan 8 koleksi 

mengalami kerusakan ak�f. Dari 152 koleksi rusak menunjukkan pula 129 berbahan 
selulose (10 diantaranya ada komponen logamnya) dan 11 berbahan protein (1 
diantaranya ada komponen logamnya), namun perlu diketahui dari seribu koleksi yang 
diama� memang 930 berbahan selulose. Tetapi data menunjukkan bahwa kain yang 
memiliki komponen logam lebih banyak yang mengalami kerusakan, perha�kan 
Gambar Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17. 

Kisaran perolehan koleksi teks�l yang diama� adalah dari tahun 1867 (berumur 
rela�f 148 tahun) dan tahun 1949 (berumur rela�f 65 tahun). Dari pengamatan yang 
dirunut (disor�r) menurut usia rela�fnya, kain yang berumur semakin tua bukan 
berar� semakin rusak, atau sebaliknya: kain yang berumur semakin muda bukan 
berar� kain semakin baik kondisinya, perha�kan Gambar 4 halaman 12 dan Gambar 
Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17. 

Analisis kerusakan dengan memper�mbangkan kandungan air (pada koleksi), 
kondisi pH dan data iklim pada masa lalu �dak dapat dilakukan karena “Conditional and 
Climatic Data” yang tersedia �dak tersinkronisasi dengan koleksi yang diobservasi. Format 
data yang ada masih dibuat konvensional (belum digital), sehingga sulit untuk analisisnya.

III. PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari hasil observasi 200 koleksi pilihan menunjukkan bahwa hanya 3 (1,5%) koleksi 
berkondisi Baik (Prioritas 5, kisaran usia rela�f 74 sampai 134 tahun); 41 (20%) koleksi 
berkondisi Cukup (Prioritas 4, kisaran usia rela�f 69 sampai 134 tahun); 149 (74%) koleksi 
berkondisi Rusak (Prioritas 3, kisaran usia 108 sampai 148 tahun); 7 (4%) koleksi berkondisi 
Hancur (Prioritas 2, kisaran usia 109 sampai 134 tahun) dan 8 (5%) koleksi mengalami 
kerusakan Ak�f (Prioritas 1, kisaran usia rela�f 113 sampai 134 tahun). Perha�kan Gambar 
Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17.  Gambaran hasil observasi terhadap 200 
koleksi ini ditujukan pada koleksi rusak sehingga 1,5% dari 200 koleksi yang diobservasi 
bukan berar� sama kalau 1,5% dari seluruh koleksi Museum Nasional. (Perha�kan 
pembahasan halaman 11, ada 726 koleksi berkondisi baik di antara 1.000 koleksi yang 
diama�.)

Teks�l berserat selulose (kulit kayu, serat kapas, serat nanas, dsb.) dan berserat 
protein (sutera atau wool) yang beronamen logam cenderung mengalami kerusakan 
dengan prioritas �nggi (1, 2 dan 3). Usia rela�f diatas 74 tahun pada teks�l berornamen 
logam juga lebih banyak mengalami kerusakan.

B. Saran
Observasi terhadap 200 yang koleksi teks�l dengan tahun perolehan antara tahun 

1867 dan 1950 ini lebih mengandalkan pengamatan visual dan perlu di�ndak-lanju� 
dengan uji bahan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Uji bahan diarahkan pada 
iden�fikasi serat secara laboratoris, cek pH, cek kandungan air pada serat dan cek 
kandungan logam lain (yang biasa digunakan pada proses pencelupan warna atau pada 
garam logam). Walaupun “conditional and climatic data” yang ada masih konvensional dan 
belum tersinkronisasi dengan 200 koleksi yang diobservasi, tetapi dari uraian diatas paling 
�dak telah membuk�kan bahwa metode analisis yang menerapkan sistem database 
komputer mempermudah proses pekerjaan  observasi. Hasil observasi dan analisis inipun 
sekaligus menjadi tolok ukur (benchmarking) keberhasilan usaha perawatan dan 
pengawetan teks�l di Museum Nasional setelah dicek untuk beberapa tahun yang akan 
datang.

Saran perawatan dari 200 koleksi teks�l yang telah diobservasi dapat dilihat dalam 
se�ap lembar kondisi teks�l terlampir, adapun uraian dan rincian proses perawatan dapat 
dilihat di naskah “Konservasi Teks�l” (dapat diunduh di www.primastoria.net). 



  I. PENDAHULAUN
A. Latar Belakang

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Museum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, 
pengumpulan, registrasi, perawatan, pengawetan, pengamanan, penyajian, publikasi, 
dan fasilitasi di bidang benda bernilai budaya berskala nasional (Permendikbud No. 48 
Tahun 2012). Dalam rangka menjalankan fungsi perawatan dan pengawetan benda 
bernilai budaya berskala nasional, Museum Nasional memiliki Bidang Perawatan dan 
Pengawetan.  Garis besar kegiatan bidang ini adalah:
1. pelaksanaan observasi kondisi benda bernilai budaya berskala nasional;
2. pelaksanaan uji laboratorium benda bernilai budaya berskala nasional;
3. pelaksanaan perawatan benda bernilai budaya berskala nasional;
4. pelaksanaan pengawetan benda bernilai budaya berskala nasional; dan
5. pelaksanaan pemantauan lingkungan mikro benda bernilai budaya berskala nasional.

Bidang Perawatan dan Pengawetan memilki �ga seksi, yaitu: Seksi Observasi, 
Seksi Perawatan dan Seksi Pengawetan. Seksi Observasi mempunyai tugas melakukan 
pendataan, klasifikasi, dan penentuan penanganan serta uji laboratorium benda bernilai 
budaya berskala nasional. Seksi Perawatan mempunyai tugas melakukan pembersihan, 
perbaikan, rekonstruksi, dan restorasi benda bernilai budaya berskala nasional. Seksi 
Pengawetan mempunyai tugas melakukan penguatan dan pelapisan serta pemantauan 
lingkungan mikro benda bernilai budaya berskala nasional.

Seksi Observasi pada Bidang Perawatan dan Pengawetan - Museum Nasional, 
memiliki rincian tugas:
1. melakukan penyusunan program kerja Seksi dan konsep program kerja Bidang;
2. melakukan pengamatan dan pendataan kondisi koleksi benda bernilai budaya 

berskala nasional;
3. melakukan uji laboratorium benda bernilai budaya berskala nasional;
4. melakukan klasifikasi kondisi koleksi benda bernilai budaya berskala nasional;
5. melakukan rekomendasi penanganan koleksi benda bernilai budaya berskala nasional;
6. melakukan penyusunan bahan bantuan teknis di bidang observasi koleksi benda 

bernilai budaya berskala nasional;
7. melakukan evaluasi pelaksanaan observasi benda bernilai budaya berskala nasional;
8. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan

 9. melakukan penyusunan laporan Seksi.

Garis besar dari tugas tersebut adalah mengama� benda secara utuh, mengenali/ 
iden�fikasi bahan dan cara pembuatan/ pembentukan benda, mengenali/ iden�fikasi 
kerusakan, menganalisis kerusakan yang kemungkinan diakibatkan oleh sifat bahan, 
kontruksi benda, faktor kondisi iklim (suhu dan kelembaban udara, cahaya dan polusi), 
serta kemungkinan kesalahan dalam penanganan. Dari hasil amatan dilanjutkan dengan 

penyimpulan suatu kerusakan dan usulan perawatan dan pengawetan. 

 B. Landasan Hukum
Penyusunan Laporan Tahunan Perorangan pada Seksi Observasi – Bidang Perawatan 

dan Pengawetan, MUSEUM NASIONAL, dengan memper�mbangkan:  
1. UU No. 11 Tahun 2010 tentang CAGAR BUDAYA;
2. UU No. 5 Tahun 2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA (ASN);
3. PP No. 46 Thn. 2011 dan Perka BKN No. 1 Thn. 2013 tentang Sasaran Kerja PNS [SKP]; 
4. PP No. 66 Tahun 2015 tentang MUSEUM;
5. Permendikbud RI No. 48 Tahun 2012 tentang ORGANISASI & TATA KERJA MUSEUM 

NASIONAL;
6. Permendikbud RI No. 27 Tahun 2013 tentang RINCIAN TUGAS MUSEUM NASIONAL;
7. Permen PANRB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Standar 

Operasional Prosedur);
8. Perka BKN No. 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 

(Sasaran Kerja PNS [SKP]);
9. Perka BKN No. 7 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Manajerial (SKM PNS); 

10. Perka BKN No. 8 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Teknis (SKT PNS).

  II. PEMBAHASAN OBSERVASI
A. Dasar Teori

Tahapan pemeliharaan koleksi melipu� observasi, perawatan dan pengawetan. 
Proses observasi atau pengamatan yang dilakukan Seksi Observasi diawali dengan 
serangkain proses iden�fikasi dan klasifikasi bahan baik secara visual atau dengan uji 
bahan, mengama� dan mempelajari (jenis dan proses) kerusakan, dan bersama-sama 
dengan Seksi Perawatan dan Seksi Pengawetan akan memutuskan metode perawatan dan 
pengawetan secara tepat. Seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan seksi-seksi pada 
Bidang Perawatan dan Pengawetan ini akan dievalusi secara klinis dengan 
memper�mbangkan ancangan anali�k ilmiah atau empiris, yang selanjutnya disebut 
sebagai ‘studi atau kajian konservasi’. Dalam hal ini, iden�fikasi dan klasifikasi bahan 
dengan mempelajari data keterawatan koleksi, data kondisi iklim dan perangkat penunjang 
penyimpanan atau displai yang mengitarinya dalam rentang waktu tertentu (yang lazim 
disebut sebagai studi konservasi secara empiris). Contoh kajian empiris yang faktual adalah 
pendapat bahwa lilin lebah memiliki sifat �dak merusak kain dengan menunjukkan buk� 
fragmen kain yang terbungkus lilin yang sudah berumur ribuan tahun dari Mesir. 

Sedangkan yang ilmiah adalah suatu kegiatan studi yang lebih mengedepankan 
pengetahuan teori�s dan pengamatan dengan menggunakan alat (modern). Contohnya 
pembuk�an unsur logam sebagai garam logam pada proses pewarnaan dengan 
Spektroskopi Fluoresensi Sinar-X pada fragmen kain. Perha�kan Tabel 1 dan Gambar 2.

Rangkaian proses dan hasil kegiatan seksi-seksi dalam Bidang Perawatan dan 
Pengawetan (Bidang PP) akan terekam dalam formulir isian ‘Lembar Kondisi Koleksi’, 
selanjutnya disingkat LKKo. LKKo ini akan memuat informasi berkaitan nomor iden�tas dan 
nama koleksi, jenis bahan, jenis kerusakan (kondisi keterawatan), usulan perawatan 
(mencakup �ndakan yang bersifat kura�f – restora�f atau penghen�an proses kerusakan 
dan perbaikannya), serta usulan pengawetan (�ndakan yang bersifat preven�f atau 
penghambatan dari kemungkinan proses kerusakan). Menurut sifat dan jenis 
kerusakannya, Lembar Kondisi Koleksi (LKKo) akan dikelompokkan menjadi LKKo-Umum 
(Campuran), Logam, Batu, Keramik, Kayu, Teks�l, Kertas dan Lukisan. Kemudian Bidang PP 
ini juga melakukan survai kondisi klimatalogi yang informasinya dicantumkan dalam 
‘Lembar Data Klimatologi’, yang selanjutnya disebut LDK. LDK memuat keterangan yang 
berhubungan dengan suhu dan kelembaban udara (suhu permukaan dan kadar air benda), 
intesitas cahaya, radiasi ultra-violet (UV), dan polusi udara. Data atau dokumen tambahan 
(DDT) juga diperlukan, dan bisa berupa data jenis bahan dan konstruksi lemari simpan atau 

displai, gambar atau desain (�ga dimensi dan berskala ukuran) ruang simpan atau pamer, 
berikut bahan (pustaka) rujukan atau (data pribadi) narasumber. Lihat Lampiran 11 - 25.

Kumpulan informasi dalam LIK, LKKo, LDK dan DDT adalah dokumen pen�ng di 
museum yang harus terawat dan dikelola dengan baik. Dokumen-dokumen ini secara 
fisik bisa berupa lembar kertas cetakan atau berupa format digital (so�-copy siap cetak, 
selanjutnya disingkat SCSC, yang mungkin tersimpan dalam CD). Pengelolaan dokumen 
kertas (termasuk CD, sebagai data ma�) secara fisik yang biasanya dilakukan pustakawan 
atau arsiparis ini memerlukan folder, lemari simpan dan ruangan yang memadai. Tetapi 
pengelolaan kumpulan informasi pada LIK, LKKo, LDK dan DDT dalam sistem database 
konservasi (Dasi) adalah yang paling umum dilakukan pada abad informasi saat ini. 

Observasi terhadap 200 teks�l diantara 1.000  koleksi teks�l (800 koleksi sebagai 
pembanding) yang dilakukan secara visual ini dengan memper�mbangkan lingkup data 
(data field) sebagaimana dimuat dalam Blangko Lembar Kondisi Koleksi (Umum) dan 
Lembar Kondisi Teks�l (Khusus), lihat halaman 06 dan 07. Laju percepatan kerusakan 
teks�l dengan memper�mbangkan usia rela�f benda (URB), jenis bahan (yang 
dikonversi dalam bentuk angka, untuk selanjutnya disebut sebagai notasi jenis bahan dan 
disingkat NJB), kondisi benda saat pengamatan (yang dikonversi dalam bentuk angka, 
untuk selanjutnya disebut sebagai �ngkat kerusakan benda dan disingkat TKB). 
Observasi ini dianalisis dengan sistem database khusus konservasi (dengan kode 
CuraTool), yang secara langsung dan otoma�s menampilkan grafik sebagai hasil 
pembandingan antara URB, NJB dan TKB, lihat Gambar 3 hal. 11 dan Gambar 4 hal. 12. 
Analisis dari hasil observasi ini juga memper�mbangkan data-data LDK dan DDT.

B. Prosedur Observasi
1.  Mengama� benda koleksi secara menyeluruh (depan, belakang, samping kanan dan 

kiri, serta bagian atas dan bawah). Dengan sangat ha�-ha�, angkat benda dengan kaus 
tangan untuk melihat bagian bawah koleksi. dan mendetail. Gunakan pensil untuk 
mengisi formulir Lembar Kondisi Koleksi (LKKo & LKTe), hindari penggunaan ballpoint 
dan alat tulis ber�nta lain untuk menghindari resiko ternodanya koleksi dari alat tulis 
ber�nta tersebut. Lepaskan jam tangan, gelang tangan, alat tulis atau benda apapun 
yang berada di kantong baju, name tag yang digantungkan di krah baju atau leher, dan 
hal-hal lain yang bisa beresiko terhadap koleksi yang akan kita ama� (observasi).
Penjelasan Lembar Kondisi Koleksi (LKKo), lihat halaman 6 dan 7. Semua isian data 
(data field) pada Lembar Kondisi diberi nomor untuk kemudahan penjelasan dan 
pengkodean dalam hal untuk pembahasan (analisa data) berikut pelaporannya.
a. Keterangan Pokok: No. Urut, No. Inv., Nama Benda, Asal Benda, Keterangan/ Deskripsi 

Singkat, Ukuran, Kondisi dan Lokasi Benda. 
b. Bahan.  Bahan pembentuk koleksi secara umum dikelompokkan menjadi: Logam, 

Non-Logam, Selulose, Protein dan Lain-lain. Logam dan Non Logam dapat masuk 
kategori Anorganik, sedang Selulose dan Protein masuk kategori Organik. Jika 

bahan organik dari binatang dimasukkan dalam kelompok Protein, sedangkan 
yang dari tumbuh-tumbuhan masuk ke dalam kelompok Selulose. Tetapi ada 
bahan yang masuk kelompok Lain-lain karena bahan tersebut memiliki 
komponen organik dan anorganik. Bahan teks�l �dak bisa dikelompokkan hanya 
di satu kelompok Organik, tetapi harus dipisahkan ke Protein (teks�l yang 
berbahan dasar sutera atau wol) atau ke Selulose (teks�l yang berbahan dasar 
kapas, rami, atau goni). Bahan pembersih yang bersifat asam agak kuat dapat 
merusak kain terbuat dari kapas tapi aman bagi kain yang terbuat dari sutera. 
Perha�kan Lembar Kondisi Koleksi (LKKo) pada halaman 6, dan bandingkan 
dengan Lembar Kondisi Teks�l (LKTe) pada halaman 7.

c. Kondisi Benda Pada Saat Pengamatan. Kondisi keterawatan koleksi 
dikelompokkan menjadi Kerusakan Fisik (1. Rapuh, 2. Kotor, 3. Lemak, 4. Kelupas, 
5. Gores,  6. Retak, 7. Patah, 8. Hilang, 9. Basah, 10. Kering, 11. Lain), Kerusakan 
Kimiawi (1. Lapuk, 2. Pudar, 3. Korosi, 4. Oksidasi, 5. Bau, 6. Noda, 7. Kristal garam, 
8. Lain) dan Kerusakan Bio�s (1. Jamur, 2. Insek, 3. Ganggang, 4. Lumut, 5. Lichens, 
6. Lain). Kondisi rapuh (fragile) pada kelompok kerusakan fisik dibedakan dengan 
lapuk (brittle) pada kelompok kerusakan kimiawi, karena dalam penger�an ini 
rapuh bisa dimungkinkan menjadi agak kuat setelah proses kontrol kelembaban, 
sedangkan lapuk cenderung ke arah hancur dan �dak bisa direkondisi lagi.

d. Kondisi Iklim Mikro dan Makro Pada Saat Pengamatan. Dengan memper- 
�mbangkan Lembar Data Klimatologi (LDK), serta memperhitungkan alat-alat 
ukur dan prosedur kalibrasi.
Iklim mikro adalah kondisi suhu, kelembaban, cahaya dan sejenisnya yang ada 
disekitar benda atau koleksi. Data iklim mikro biasanya dicatat di Lembar Kondisi 
Koleksi (seperti pada halaman 6 dan 7). Kalau koleksi ditempatkan dalam lemari simpan 
berarti iklim mikro sama dengan  yang ada didalam lemari simpan. Sedangkan yang 
iklim makro adalah kondisi suhu, kelembaban, cahaya dan sejenisnya yang ada diluar 
iklim mikro. Data iklim makro biasanya dicatat di Lembar Data Klimatologi (halaman 
18 dan 19). Weintraub (2002) menjelaskan pengertian dan perhitungan Equilibrium 
Moisture Content (EMC) dan EMC/RH isotherm bahan organik (kapas, linen, kertas, 
kayu, dsb.); serta kapasitas bu�ering (MH) dan rekondisi silicagel.

e. Usulan Perawatan dan Pengawetan. Dibahas secara lengkap di “Teks�l 
Tradisional: Pengenalan Bahan dan Teknik” dan “Konservasi Teks�l”;

f.  Usulan Uji Bahan (Laboratorium). Melalui serangkaian proses observasi dari 
sekian banyak koleksi atau memper�mbangkan suatu kondisi tertentu 
terjadinya kerusakan pada koleksi, Konservator akan mengusulkan uji bahan. Uji 
bahan dimaksudkan untuk mengetahui proses terjadinya kerusakan dan atau 
penguatan data pendukung untuk keperluan studi konservasi dan koleksi �ngkat 
lanjut. Studi �ngkat lanjut ini bisa berupa pembuatan Alur Waktu (Timeline) 
bahan atau tehnik pembuatan suatu benda pada suatu masa atau periode 
tertentu, yang mana bahan atau tehnik ini sebagai bagian dari suatu koleksi yang 
�dak bisa digan�kan (sebagai atribut teknologis). 
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g. Teknik Pengamatan. Teknik pengamataan adalah penjelasan dengan cara dan alat 
bantu apa pada saat seseorang mengama� kondisi keterawatan koleksi di 
museum.

2. Analisis Data Observasi. 
Analisis data observasi bisa dilakukan pada beberapa kemungkinan. Pertama 

adalah analisis berdasarkan dari pengumpulan data proses perawatan dan 
pengawetan, data iklim pada lingkungan benda yang menjalani proses perawatan 
dan pengawetan, data iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG) untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, serta data-data pendukung lainnya. 
Kedua adalah analisis data hasil observasi dari sejumlah koleksi (kumpulan data hasil 
observasi sendiri). Ke�ga adalah pembahasan berdasarkan gabungan dari langkah 
pertama dan kedua. Tetapi pokok bahasan utama tetap, yakni penyimpulan tentang 
kondisi keterawatan koleksi berkaitan dengan kondisi bahan, cara pembuatan dan 
kondisi iklim yang mengitarinya. Evaluasi dan �njauan proses kerja perawatan dan 
pengawetan pada masa lalu dan masa akan datang juga akan dilakukan. 

Entri data hasil survei lapangan pada Lembar Kondisi Teks�l (LKTe, hal. 07) ke 
dalam sistem database khusus konservasi, dan selanjutnya di�njau dan diedit melalui 
Menu Da�ar Edi�ng dan Kontrol Data (Tabel 2, hal. 09). Ada konversi data teks ke 
bentuk numerik, sehingga data dapat langsung dipresentasikan dalam bentuk grafik. 
Konversi ini akan melipu�: Jenis Bahan (NJB) dan Tingkat Kerusakan Benda (TKB). 

Notasi Jenis Bahan (NJB): untuk bahan selulose (kulit kayu, kapas, serat nanas, dan 
sejenisnya) memiliki angka 40 (warna hijau); untuk bahan protein (sutera, wool, 
kulit binatang, dan sejenisnya) memiliki angka 50 (warna kuning); untuk bahan 
logam memiliki angka 5 (warna merah); untuk kombinasi selulose dan logam 
memiliki angka 45 (warna hijau tua) dan untuk bahan kombinasi protein dan logam 
memiliki angka 55 (warna kuning tua). Di sini, Sistem Database Konservasi akan 
secara otoma�s menampilkan Grafik Analisis Spontan (GAS) untuk mengetahui 
hubungan antara Usia (URB), Bahan (NJB) dan Tingkat Kerusakan Benda (TKB), 
lihat gambar 3 dan 4 pada halaman 11 dan 12. 

Tingkat Kerusakan Benda (TKB) 10 berar� berkondisi Baik (warna hijau, 
prioritas konservasi: 5); 15 berar� berkondisi Cukup (warna kuning, prioritas: 4); 20 
berar� berkondisi Rusak (warna merah muda, prioritas: 3); 25 berar� berkondisi 
Hancur (warna merah tua, prioritas: 2); 30 berar� berkondisi fisik benda bisa Baik, 
Cukup, Rusak atau Hancur tetapi jenis kerusakannya ak�f, seper� indikasi 
serangan mikroorganisme atau insek, dan kondisi keasamannya/ pH pada saat 
pengamatan terlalu �nggi (warna merah tua sekali, prioritas: 1). Representasi grafik 
Bahan dan Kondisi koleksi ini juga dimaknai dengan adanya Usia Rela�f Benda 
(URB) dan Kode Nomor Inventaris (KNI) untuk penyederhanaan, dan untuk 
melacak No. Inv. atau lokasi benda akan tetap dengan mudah dengan melihat 
Da�ar (Tabel 2, hal. 09, atau Da�ar Koleksi 01 sampai 10 terlampir). Dengan 
pemahaman ini, jika saat ini kita menjumpai kain katun berkondisi bagus (baik) tapi 
ada indikasi jamur atau �ngkat keasamannya �nggi maka koleksi tersebut 
dikategorikan mengalami ancaman/ kerusakan ak�f dan skala prioritas yang 
tadinya 5 menjadi 1 (indikator warna hijau berubah menjadi merah tua sekali).

Usia Rela�f Benda (URB) akan muncul secara otoma�s, jika kita telah 
mengisi kolom isian (data field) tahun perolehan benda. URB adalah hasil 
pengurangan tanggal sekarang (Today) dan Tanggal Perolehan Benda (TPB) 
Bilamana kita �dak mengetahui tahun perolehan koleksi maka perlu dilakukan 
Tafsir Usia Rela�f Benda (TURB). Proses TURB diawali dengan memunculkan 
keseluruhan data, dan langkah berikutnya dengan mensor�r nomor inventaris 
benda.  Jika ada lima koleksi yang diketahui TPB-nya nomor 1 dan 5, maka setelah 
pensor�ran akan diketahui bahwa URB koleksi nomor 2, 3 dan 4 adalah antara URB 
koleksi nomor 1 dan 5. Jika koleksi no 1 sebagai pembatas atas disebut sebagai 
Tanggal Perolehan Benda Atas (TPBA)  dan koleksi no 5 sebagai Tanggal Perolehan 
Benda Bawah (TPBB). Dengan mengisi kolom TPBA dan TPBB maka sistem 
database secara otoma�s menilai angka Tafsir Usia Rela�f Benda (TURB), Lihat 
Tabel 2, hal. 09 atau Lampiran Da�ar 01 sampai 10. Disinilah letak manfaat 800 
koleksi pembanding untuk mempertajam hasil TURB dan validasi data lain, serta 
meminimalkan kesalahan interpretasi data. Sebagai gambaran, apabila analisis 
dipaksakan dengan hanya hasil observasi 200 koleksi untuk mengetahui usia rela�f 
koleksi dengan KNI 2 sampai 9, sedangkan yang diketahui dengan KNI 1 dan 10. 
Maka �ngkat kesalahan dari hasil pengamatan semakin besar dan akan berdampak 
pula pada penyimpulan laju atau percepatan kerusakan koleksi yang diama�.

C. Pembahasan Observasi
Observasi 200 teks�l diantara 1.000 koleksi teks�l (800 sebagai pembanding) 

memberikan gambaran bahwa pen�ngnya mempertahankan iden�tas pada se�ap 
koleksi berupa nomor inventaris. No. Inv. ini harus ditulis dalam format angka 6 (enam 
digit), misalnya koleksi dengan nomor inventaris 11 a harus ditulis dengan 000011 a. 
Diawali dengan iden�tas no. inv. yang benar selanjutnya diiku� dengan nama benda, 
asal benda, bahan, ukuran, kondisi, lokasi dan dilengkapi foto benda. Sistema�ka 
penulisan lokasi benda yang benar adalah menjelaskan lokasi gedung, ruang, nomor 
lemari dan laci. Keterangan dalam format gabungan teks dan numerik bisa dinotasikan 
lebih sederhana secara otoma�s dalam sistem database komputer, misalnya: 
GB.ST5.011.02 berar� koleksi disimpan dalam Gedung B (GB), di ruang Storage Teks�l 
lantai 5 (ST5), lemari 11 (011) dan laci 2 (02). Foto yang melengkapi data koleksi harus 
dibuat link, dan dibuat otoma�s menyimpan alamat berkas/ file foto dimana 
disimpan. No. inv., nama benda, asal benda, bahan, ukuran, kondisi, lokasi dan foto 
benda adalah isian data (data field) pokok yang harus ditulis dalam mengisi lembar 
inventaris atau lembar kondisi koleksi.

Dari seribu koleksi teks�l menunjukkan bahwa 726 koleksi berkondisi baik, 115 
berkondisi cukup (baik), 152 berkondisi rusak, 7 berkondisi hancur, dan 8 koleksi 

mengalami kerusakan ak�f. Dari 152 koleksi rusak menunjukkan pula 129 berbahan 
selulose (10 diantaranya ada komponen logamnya) dan 11 berbahan protein (1 
diantaranya ada komponen logamnya), namun perlu diketahui dari seribu koleksi yang 
diama� memang 930 berbahan selulose. Tetapi data menunjukkan bahwa kain yang 
memiliki komponen logam lebih banyak yang mengalami kerusakan, perha�kan 
Gambar Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17. 

Kisaran perolehan koleksi teks�l yang diama� adalah dari tahun 1867 (berumur 
rela�f 148 tahun) dan tahun 1949 (berumur rela�f 65 tahun). Dari pengamatan yang 
dirunut (disor�r) menurut usia rela�fnya, kain yang berumur semakin tua bukan 
berar� semakin rusak, atau sebaliknya: kain yang berumur semakin muda bukan 
berar� kain semakin baik kondisinya, perha�kan Gambar 4 halaman 12 dan Gambar 
Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17. 

Analisis kerusakan dengan memper�mbangkan kandungan air (pada koleksi), 
kondisi pH dan data iklim pada masa lalu �dak dapat dilakukan karena “Conditional and 
Climatic Data” yang tersedia �dak tersinkronisasi dengan koleksi yang diobservasi. Format 
data yang ada masih dibuat konvensional (belum digital), sehingga sulit untuk analisisnya.

III. PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari hasil observasi 200 koleksi pilihan menunjukkan bahwa hanya 3 (1,5%) koleksi 
berkondisi Baik (Prioritas 5, kisaran usia rela�f 74 sampai 134 tahun); 41 (20%) koleksi 
berkondisi Cukup (Prioritas 4, kisaran usia rela�f 69 sampai 134 tahun); 149 (74%) koleksi 
berkondisi Rusak (Prioritas 3, kisaran usia 108 sampai 148 tahun); 7 (4%) koleksi berkondisi 
Hancur (Prioritas 2, kisaran usia 109 sampai 134 tahun) dan 8 (5%) koleksi mengalami 
kerusakan Ak�f (Prioritas 1, kisaran usia rela�f 113 sampai 134 tahun). Perha�kan Gambar 
Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17.  Gambaran hasil observasi terhadap 200 
koleksi ini ditujukan pada koleksi rusak sehingga 1,5% dari 200 koleksi yang diobservasi 
bukan berar� sama kalau 1,5% dari seluruh koleksi Museum Nasional. (Perha�kan 
pembahasan halaman 11, ada 726 koleksi berkondisi baik di antara 1.000 koleksi yang 
diama�.)

Teks�l berserat selulose (kulit kayu, serat kapas, serat nanas, dsb.) dan berserat 
protein (sutera atau wool) yang beronamen logam cenderung mengalami kerusakan 
dengan prioritas �nggi (1, 2 dan 3). Usia rela�f diatas 74 tahun pada teks�l berornamen 
logam juga lebih banyak mengalami kerusakan.

B. Saran
Observasi terhadap 200 yang koleksi teks�l dengan tahun perolehan antara tahun 

1867 dan 1950 ini lebih mengandalkan pengamatan visual dan perlu di�ndak-lanju� 
dengan uji bahan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Uji bahan diarahkan pada 
iden�fikasi serat secara laboratoris, cek pH, cek kandungan air pada serat dan cek 
kandungan logam lain (yang biasa digunakan pada proses pencelupan warna atau pada 
garam logam). Walaupun “conditional and climatic data” yang ada masih konvensional dan 
belum tersinkronisasi dengan 200 koleksi yang diobservasi, tetapi dari uraian diatas paling 
�dak telah membuk�kan bahwa metode analisis yang menerapkan sistem database 
komputer mempermudah proses pekerjaan  observasi. Hasil observasi dan analisis inipun 
sekaligus menjadi tolok ukur (benchmarking) keberhasilan usaha perawatan dan 
pengawetan teks�l di Museum Nasional setelah dicek untuk beberapa tahun yang akan 
datang.

Saran perawatan dari 200 koleksi teks�l yang telah diobservasi dapat dilihat dalam 
se�ap lembar kondisi teks�l terlampir, adapun uraian dan rincian proses perawatan dapat 
dilihat di naskah “Konservasi Teks�l” (dapat diunduh di www.primastoria.net). 

Gambar 3: Grafik ini akan otoma�s muncul (secara real-time) jika semua isian 
yang berhubungan KNI, URB, NJB dan TKB telah diisi.
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  I. PENDAHULAUN
A. Latar Belakang

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Museum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, 
pengumpulan, registrasi, perawatan, pengawetan, pengamanan, penyajian, publikasi, 
dan fasilitasi di bidang benda bernilai budaya berskala nasional (Permendikbud No. 48 
Tahun 2012). Dalam rangka menjalankan fungsi perawatan dan pengawetan benda 
bernilai budaya berskala nasional, Museum Nasional memiliki Bidang Perawatan dan 
Pengawetan.  Garis besar kegiatan bidang ini adalah:
1. pelaksanaan observasi kondisi benda bernilai budaya berskala nasional;
2. pelaksanaan uji laboratorium benda bernilai budaya berskala nasional;
3. pelaksanaan perawatan benda bernilai budaya berskala nasional;
4. pelaksanaan pengawetan benda bernilai budaya berskala nasional; dan
5. pelaksanaan pemantauan lingkungan mikro benda bernilai budaya berskala nasional.

Bidang Perawatan dan Pengawetan memilki �ga seksi, yaitu: Seksi Observasi, 
Seksi Perawatan dan Seksi Pengawetan. Seksi Observasi mempunyai tugas melakukan 
pendataan, klasifikasi, dan penentuan penanganan serta uji laboratorium benda bernilai 
budaya berskala nasional. Seksi Perawatan mempunyai tugas melakukan pembersihan, 
perbaikan, rekonstruksi, dan restorasi benda bernilai budaya berskala nasional. Seksi 
Pengawetan mempunyai tugas melakukan penguatan dan pelapisan serta pemantauan 
lingkungan mikro benda bernilai budaya berskala nasional.

Seksi Observasi pada Bidang Perawatan dan Pengawetan - Museum Nasional, 
memiliki rincian tugas:
1. melakukan penyusunan program kerja Seksi dan konsep program kerja Bidang;
2. melakukan pengamatan dan pendataan kondisi koleksi benda bernilai budaya 

berskala nasional;
3. melakukan uji laboratorium benda bernilai budaya berskala nasional;
4. melakukan klasifikasi kondisi koleksi benda bernilai budaya berskala nasional;
5. melakukan rekomendasi penanganan koleksi benda bernilai budaya berskala nasional;
6. melakukan penyusunan bahan bantuan teknis di bidang observasi koleksi benda 

bernilai budaya berskala nasional;
7. melakukan evaluasi pelaksanaan observasi benda bernilai budaya berskala nasional;
8. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan

 9. melakukan penyusunan laporan Seksi.

Garis besar dari tugas tersebut adalah mengama� benda secara utuh, mengenali/ 
iden�fikasi bahan dan cara pembuatan/ pembentukan benda, mengenali/ iden�fikasi 
kerusakan, menganalisis kerusakan yang kemungkinan diakibatkan oleh sifat bahan, 
kontruksi benda, faktor kondisi iklim (suhu dan kelembaban udara, cahaya dan polusi), 
serta kemungkinan kesalahan dalam penanganan. Dari hasil amatan dilanjutkan dengan 

penyimpulan suatu kerusakan dan usulan perawatan dan pengawetan. 

 B. Landasan Hukum
Penyusunan Laporan Tahunan Perorangan pada Seksi Observasi – Bidang Perawatan 

dan Pengawetan, MUSEUM NASIONAL, dengan memper�mbangkan:  
1. UU No. 11 Tahun 2010 tentang CAGAR BUDAYA;
2. UU No. 5 Tahun 2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA (ASN);
3. PP No. 46 Thn. 2011 dan Perka BKN No. 1 Thn. 2013 tentang Sasaran Kerja PNS [SKP]; 
4. PP No. 66 Tahun 2015 tentang MUSEUM;
5. Permendikbud RI No. 48 Tahun 2012 tentang ORGANISASI & TATA KERJA MUSEUM 

NASIONAL;
6. Permendikbud RI No. 27 Tahun 2013 tentang RINCIAN TUGAS MUSEUM NASIONAL;
7. Permen PANRB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Standar 

Operasional Prosedur);
8. Perka BKN No. 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 

(Sasaran Kerja PNS [SKP]);
9. Perka BKN No. 7 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Manajerial (SKM PNS); 

10. Perka BKN No. 8 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Teknis (SKT PNS).

  II. PEMBAHASAN OBSERVASI
A. Dasar Teori

Tahapan pemeliharaan koleksi melipu� observasi, perawatan dan pengawetan. 
Proses observasi atau pengamatan yang dilakukan Seksi Observasi diawali dengan 
serangkain proses iden�fikasi dan klasifikasi bahan baik secara visual atau dengan uji 
bahan, mengama� dan mempelajari (jenis dan proses) kerusakan, dan bersama-sama 
dengan Seksi Perawatan dan Seksi Pengawetan akan memutuskan metode perawatan dan 
pengawetan secara tepat. Seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan seksi-seksi pada 
Bidang Perawatan dan Pengawetan ini akan dievalusi secara klinis dengan 
memper�mbangkan ancangan anali�k ilmiah atau empiris, yang selanjutnya disebut 
sebagai ‘studi atau kajian konservasi’. Dalam hal ini, iden�fikasi dan klasifikasi bahan 
dengan mempelajari data keterawatan koleksi, data kondisi iklim dan perangkat penunjang 
penyimpanan atau displai yang mengitarinya dalam rentang waktu tertentu (yang lazim 
disebut sebagai studi konservasi secara empiris). Contoh kajian empiris yang faktual adalah 
pendapat bahwa lilin lebah memiliki sifat �dak merusak kain dengan menunjukkan buk� 
fragmen kain yang terbungkus lilin yang sudah berumur ribuan tahun dari Mesir. 

Sedangkan yang ilmiah adalah suatu kegiatan studi yang lebih mengedepankan 
pengetahuan teori�s dan pengamatan dengan menggunakan alat (modern). Contohnya 
pembuk�an unsur logam sebagai garam logam pada proses pewarnaan dengan 
Spektroskopi Fluoresensi Sinar-X pada fragmen kain. Perha�kan Tabel 1 dan Gambar 2.

Rangkaian proses dan hasil kegiatan seksi-seksi dalam Bidang Perawatan dan 
Pengawetan (Bidang PP) akan terekam dalam formulir isian ‘Lembar Kondisi Koleksi’, 
selanjutnya disingkat LKKo. LKKo ini akan memuat informasi berkaitan nomor iden�tas dan 
nama koleksi, jenis bahan, jenis kerusakan (kondisi keterawatan), usulan perawatan 
(mencakup �ndakan yang bersifat kura�f – restora�f atau penghen�an proses kerusakan 
dan perbaikannya), serta usulan pengawetan (�ndakan yang bersifat preven�f atau 
penghambatan dari kemungkinan proses kerusakan). Menurut sifat dan jenis 
kerusakannya, Lembar Kondisi Koleksi (LKKo) akan dikelompokkan menjadi LKKo-Umum 
(Campuran), Logam, Batu, Keramik, Kayu, Teks�l, Kertas dan Lukisan. Kemudian Bidang PP 
ini juga melakukan survai kondisi klimatalogi yang informasinya dicantumkan dalam 
‘Lembar Data Klimatologi’, yang selanjutnya disebut LDK. LDK memuat keterangan yang 
berhubungan dengan suhu dan kelembaban udara (suhu permukaan dan kadar air benda), 
intesitas cahaya, radiasi ultra-violet (UV), dan polusi udara. Data atau dokumen tambahan 
(DDT) juga diperlukan, dan bisa berupa data jenis bahan dan konstruksi lemari simpan atau 

displai, gambar atau desain (�ga dimensi dan berskala ukuran) ruang simpan atau pamer, 
berikut bahan (pustaka) rujukan atau (data pribadi) narasumber. Lihat Lampiran 11 - 25.

Kumpulan informasi dalam LIK, LKKo, LDK dan DDT adalah dokumen pen�ng di 
museum yang harus terawat dan dikelola dengan baik. Dokumen-dokumen ini secara 
fisik bisa berupa lembar kertas cetakan atau berupa format digital (so�-copy siap cetak, 
selanjutnya disingkat SCSC, yang mungkin tersimpan dalam CD). Pengelolaan dokumen 
kertas (termasuk CD, sebagai data ma�) secara fisik yang biasanya dilakukan pustakawan 
atau arsiparis ini memerlukan folder, lemari simpan dan ruangan yang memadai. Tetapi 
pengelolaan kumpulan informasi pada LIK, LKKo, LDK dan DDT dalam sistem database 
konservasi (Dasi) adalah yang paling umum dilakukan pada abad informasi saat ini. 

Observasi terhadap 200 teks�l diantara 1.000  koleksi teks�l (800 koleksi sebagai 
pembanding) yang dilakukan secara visual ini dengan memper�mbangkan lingkup data 
(data field) sebagaimana dimuat dalam Blangko Lembar Kondisi Koleksi (Umum) dan 
Lembar Kondisi Teks�l (Khusus), lihat halaman 06 dan 07. Laju percepatan kerusakan 
teks�l dengan memper�mbangkan usia rela�f benda (URB), jenis bahan (yang 
dikonversi dalam bentuk angka, untuk selanjutnya disebut sebagai notasi jenis bahan dan 
disingkat NJB), kondisi benda saat pengamatan (yang dikonversi dalam bentuk angka, 
untuk selanjutnya disebut sebagai �ngkat kerusakan benda dan disingkat TKB). 
Observasi ini dianalisis dengan sistem database khusus konservasi (dengan kode 
CuraTool), yang secara langsung dan otoma�s menampilkan grafik sebagai hasil 
pembandingan antara URB, NJB dan TKB, lihat Gambar 3 hal. 11 dan Gambar 4 hal. 12. 
Analisis dari hasil observasi ini juga memper�mbangkan data-data LDK dan DDT.

B. Prosedur Observasi
1.  Mengama� benda koleksi secara menyeluruh (depan, belakang, samping kanan dan 

kiri, serta bagian atas dan bawah). Dengan sangat ha�-ha�, angkat benda dengan kaus 
tangan untuk melihat bagian bawah koleksi. dan mendetail. Gunakan pensil untuk 
mengisi formulir Lembar Kondisi Koleksi (LKKo & LKTe), hindari penggunaan ballpoint 
dan alat tulis ber�nta lain untuk menghindari resiko ternodanya koleksi dari alat tulis 
ber�nta tersebut. Lepaskan jam tangan, gelang tangan, alat tulis atau benda apapun 
yang berada di kantong baju, name tag yang digantungkan di krah baju atau leher, dan 
hal-hal lain yang bisa beresiko terhadap koleksi yang akan kita ama� (observasi).
Penjelasan Lembar Kondisi Koleksi (LKKo), lihat halaman 6 dan 7. Semua isian data 
(data field) pada Lembar Kondisi diberi nomor untuk kemudahan penjelasan dan 
pengkodean dalam hal untuk pembahasan (analisa data) berikut pelaporannya.
a. Keterangan Pokok: No. Urut, No. Inv., Nama Benda, Asal Benda, Keterangan/ Deskripsi 

Singkat, Ukuran, Kondisi dan Lokasi Benda. 
b. Bahan.  Bahan pembentuk koleksi secara umum dikelompokkan menjadi: Logam, 

Non-Logam, Selulose, Protein dan Lain-lain. Logam dan Non Logam dapat masuk 
kategori Anorganik, sedang Selulose dan Protein masuk kategori Organik. Jika 

bahan organik dari binatang dimasukkan dalam kelompok Protein, sedangkan 
yang dari tumbuh-tumbuhan masuk ke dalam kelompok Selulose. Tetapi ada 
bahan yang masuk kelompok Lain-lain karena bahan tersebut memiliki 
komponen organik dan anorganik. Bahan teks�l �dak bisa dikelompokkan hanya 
di satu kelompok Organik, tetapi harus dipisahkan ke Protein (teks�l yang 
berbahan dasar sutera atau wol) atau ke Selulose (teks�l yang berbahan dasar 
kapas, rami, atau goni). Bahan pembersih yang bersifat asam agak kuat dapat 
merusak kain terbuat dari kapas tapi aman bagi kain yang terbuat dari sutera. 
Perha�kan Lembar Kondisi Koleksi (LKKo) pada halaman 6, dan bandingkan 
dengan Lembar Kondisi Teks�l (LKTe) pada halaman 7.

c. Kondisi Benda Pada Saat Pengamatan. Kondisi keterawatan koleksi 
dikelompokkan menjadi Kerusakan Fisik (1. Rapuh, 2. Kotor, 3. Lemak, 4. Kelupas, 
5. Gores,  6. Retak, 7. Patah, 8. Hilang, 9. Basah, 10. Kering, 11. Lain), Kerusakan 
Kimiawi (1. Lapuk, 2. Pudar, 3. Korosi, 4. Oksidasi, 5. Bau, 6. Noda, 7. Kristal garam, 
8. Lain) dan Kerusakan Bio�s (1. Jamur, 2. Insek, 3. Ganggang, 4. Lumut, 5. Lichens, 
6. Lain). Kondisi rapuh (fragile) pada kelompok kerusakan fisik dibedakan dengan 
lapuk (brittle) pada kelompok kerusakan kimiawi, karena dalam penger�an ini 
rapuh bisa dimungkinkan menjadi agak kuat setelah proses kontrol kelembaban, 
sedangkan lapuk cenderung ke arah hancur dan �dak bisa direkondisi lagi.

d. Kondisi Iklim Mikro dan Makro Pada Saat Pengamatan. Dengan memper- 
�mbangkan Lembar Data Klimatologi (LDK), serta memperhitungkan alat-alat 
ukur dan prosedur kalibrasi.
Iklim mikro adalah kondisi suhu, kelembaban, cahaya dan sejenisnya yang ada 
disekitar benda atau koleksi. Data iklim mikro biasanya dicatat di Lembar Kondisi 
Koleksi (seperti pada halaman 6 dan 7). Kalau koleksi ditempatkan dalam lemari simpan 
berarti iklim mikro sama dengan  yang ada didalam lemari simpan. Sedangkan yang 
iklim makro adalah kondisi suhu, kelembaban, cahaya dan sejenisnya yang ada diluar 
iklim mikro. Data iklim makro biasanya dicatat di Lembar Data Klimatologi (halaman 
18 dan 19). Weintraub (2002) menjelaskan pengertian dan perhitungan Equilibrium 
Moisture Content (EMC) dan EMC/RH isotherm bahan organik (kapas, linen, kertas, 
kayu, dsb.); serta kapasitas bu�ering (MH) dan rekondisi silicagel.

e. Usulan Perawatan dan Pengawetan. Dibahas secara lengkap di “Teks�l 
Tradisional: Pengenalan Bahan dan Teknik” dan “Konservasi Teks�l”;

f.  Usulan Uji Bahan (Laboratorium). Melalui serangkaian proses observasi dari 
sekian banyak koleksi atau memper�mbangkan suatu kondisi tertentu 
terjadinya kerusakan pada koleksi, Konservator akan mengusulkan uji bahan. Uji 
bahan dimaksudkan untuk mengetahui proses terjadinya kerusakan dan atau 
penguatan data pendukung untuk keperluan studi konservasi dan koleksi �ngkat 
lanjut. Studi �ngkat lanjut ini bisa berupa pembuatan Alur Waktu (Timeline) 
bahan atau tehnik pembuatan suatu benda pada suatu masa atau periode 
tertentu, yang mana bahan atau tehnik ini sebagai bagian dari suatu koleksi yang 
�dak bisa digan�kan (sebagai atribut teknologis). 
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g. Teknik Pengamatan. Teknik pengamataan adalah penjelasan dengan cara dan alat 
bantu apa pada saat seseorang mengama� kondisi keterawatan koleksi di 
museum.

2. Analisis Data Observasi. 
Analisis data observasi bisa dilakukan pada beberapa kemungkinan. Pertama 

adalah analisis berdasarkan dari pengumpulan data proses perawatan dan 
pengawetan, data iklim pada lingkungan benda yang menjalani proses perawatan 
dan pengawetan, data iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG) untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, serta data-data pendukung lainnya. 
Kedua adalah analisis data hasil observasi dari sejumlah koleksi (kumpulan data hasil 
observasi sendiri). Ke�ga adalah pembahasan berdasarkan gabungan dari langkah 
pertama dan kedua. Tetapi pokok bahasan utama tetap, yakni penyimpulan tentang 
kondisi keterawatan koleksi berkaitan dengan kondisi bahan, cara pembuatan dan 
kondisi iklim yang mengitarinya. Evaluasi dan �njauan proses kerja perawatan dan 
pengawetan pada masa lalu dan masa akan datang juga akan dilakukan. 

Entri data hasil survei lapangan pada Lembar Kondisi Teks�l (LKTe, hal. 07) ke 
dalam sistem database khusus konservasi, dan selanjutnya di�njau dan diedit melalui 
Menu Da�ar Edi�ng dan Kontrol Data (Tabel 2, hal. 09). Ada konversi data teks ke 
bentuk numerik, sehingga data dapat langsung dipresentasikan dalam bentuk grafik. 
Konversi ini akan melipu�: Jenis Bahan (NJB) dan Tingkat Kerusakan Benda (TKB). 

Notasi Jenis Bahan (NJB): untuk bahan selulose (kulit kayu, kapas, serat nanas, dan 
sejenisnya) memiliki angka 40 (warna hijau); untuk bahan protein (sutera, wool, 
kulit binatang, dan sejenisnya) memiliki angka 50 (warna kuning); untuk bahan 
logam memiliki angka 5 (warna merah); untuk kombinasi selulose dan logam 
memiliki angka 45 (warna hijau tua) dan untuk bahan kombinasi protein dan logam 
memiliki angka 55 (warna kuning tua). Di sini, Sistem Database Konservasi akan 
secara otoma�s menampilkan Grafik Analisis Spontan (GAS) untuk mengetahui 
hubungan antara Usia (URB), Bahan (NJB) dan Tingkat Kerusakan Benda (TKB), 
lihat gambar 3 dan 4 pada halaman 11 dan 12. 

Tingkat Kerusakan Benda (TKB) 10 berar� berkondisi Baik (warna hijau, 
prioritas konservasi: 5); 15 berar� berkondisi Cukup (warna kuning, prioritas: 4); 20 
berar� berkondisi Rusak (warna merah muda, prioritas: 3); 25 berar� berkondisi 
Hancur (warna merah tua, prioritas: 2); 30 berar� berkondisi fisik benda bisa Baik, 
Cukup, Rusak atau Hancur tetapi jenis kerusakannya ak�f, seper� indikasi 
serangan mikroorganisme atau insek, dan kondisi keasamannya/ pH pada saat 
pengamatan terlalu �nggi (warna merah tua sekali, prioritas: 1). Representasi grafik 
Bahan dan Kondisi koleksi ini juga dimaknai dengan adanya Usia Rela�f Benda 
(URB) dan Kode Nomor Inventaris (KNI) untuk penyederhanaan, dan untuk 
melacak No. Inv. atau lokasi benda akan tetap dengan mudah dengan melihat 
Da�ar (Tabel 2, hal. 09, atau Da�ar Koleksi 01 sampai 10 terlampir). Dengan 
pemahaman ini, jika saat ini kita menjumpai kain katun berkondisi bagus (baik) tapi 
ada indikasi jamur atau �ngkat keasamannya �nggi maka koleksi tersebut 
dikategorikan mengalami ancaman/ kerusakan ak�f dan skala prioritas yang 
tadinya 5 menjadi 1 (indikator warna hijau berubah menjadi merah tua sekali).

Usia Rela�f Benda (URB) akan muncul secara otoma�s, jika kita telah 
mengisi kolom isian (data field) tahun perolehan benda. URB adalah hasil 
pengurangan tanggal sekarang (Today) dan Tanggal Perolehan Benda (TPB) 
Bilamana kita �dak mengetahui tahun perolehan koleksi maka perlu dilakukan 
Tafsir Usia Rela�f Benda (TURB). Proses TURB diawali dengan memunculkan 
keseluruhan data, dan langkah berikutnya dengan mensor�r nomor inventaris 
benda.  Jika ada lima koleksi yang diketahui TPB-nya nomor 1 dan 5, maka setelah 
pensor�ran akan diketahui bahwa URB koleksi nomor 2, 3 dan 4 adalah antara URB 
koleksi nomor 1 dan 5. Jika koleksi no 1 sebagai pembatas atas disebut sebagai 
Tanggal Perolehan Benda Atas (TPBA)  dan koleksi no 5 sebagai Tanggal Perolehan 
Benda Bawah (TPBB). Dengan mengisi kolom TPBA dan TPBB maka sistem 
database secara otoma�s menilai angka Tafsir Usia Rela�f Benda (TURB), Lihat 
Tabel 2, hal. 09 atau Lampiran Da�ar 01 sampai 10. Disinilah letak manfaat 800 
koleksi pembanding untuk mempertajam hasil TURB dan validasi data lain, serta 
meminimalkan kesalahan interpretasi data. Sebagai gambaran, apabila analisis 
dipaksakan dengan hanya hasil observasi 200 koleksi untuk mengetahui usia rela�f 
koleksi dengan KNI 2 sampai 9, sedangkan yang diketahui dengan KNI 1 dan 10. 
Maka �ngkat kesalahan dari hasil pengamatan semakin besar dan akan berdampak 
pula pada penyimpulan laju atau percepatan kerusakan koleksi yang diama�.

C. Pembahasan Observasi
Observasi 200 teks�l diantara 1.000 koleksi teks�l (800 sebagai pembanding) 

memberikan gambaran bahwa pen�ngnya mempertahankan iden�tas pada se�ap 
koleksi berupa nomor inventaris. No. Inv. ini harus ditulis dalam format angka 6 (enam 
digit), misalnya koleksi dengan nomor inventaris 11 a harus ditulis dengan 000011 a. 
Diawali dengan iden�tas no. inv. yang benar selanjutnya diiku� dengan nama benda, 
asal benda, bahan, ukuran, kondisi, lokasi dan dilengkapi foto benda. Sistema�ka 
penulisan lokasi benda yang benar adalah menjelaskan lokasi gedung, ruang, nomor 
lemari dan laci. Keterangan dalam format gabungan teks dan numerik bisa dinotasikan 
lebih sederhana secara otoma�s dalam sistem database komputer, misalnya: 
GB.ST5.011.02 berar� koleksi disimpan dalam Gedung B (GB), di ruang Storage Teks�l 
lantai 5 (ST5), lemari 11 (011) dan laci 2 (02). Foto yang melengkapi data koleksi harus 
dibuat link, dan dibuat otoma�s menyimpan alamat berkas/ file foto dimana 
disimpan. No. inv., nama benda, asal benda, bahan, ukuran, kondisi, lokasi dan foto 
benda adalah isian data (data field) pokok yang harus ditulis dalam mengisi lembar 
inventaris atau lembar kondisi koleksi.

Dari seribu koleksi teks�l menunjukkan bahwa 726 koleksi berkondisi baik, 115 
berkondisi cukup (baik), 152 berkondisi rusak, 7 berkondisi hancur, dan 8 koleksi 

mengalami kerusakan ak�f. Dari 152 koleksi rusak menunjukkan pula 129 berbahan 
selulose (10 diantaranya ada komponen logamnya) dan 11 berbahan protein (1 
diantaranya ada komponen logamnya), namun perlu diketahui dari seribu koleksi yang 
diama� memang 930 berbahan selulose. Tetapi data menunjukkan bahwa kain yang 
memiliki komponen logam lebih banyak yang mengalami kerusakan, perha�kan 
Gambar Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17. 

Kisaran perolehan koleksi teks�l yang diama� adalah dari tahun 1867 (berumur 
rela�f 148 tahun) dan tahun 1949 (berumur rela�f 65 tahun). Dari pengamatan yang 
dirunut (disor�r) menurut usia rela�fnya, kain yang berumur semakin tua bukan 
berar� semakin rusak, atau sebaliknya: kain yang berumur semakin muda bukan 
berar� kain semakin baik kondisinya, perha�kan Gambar 4 halaman 12 dan Gambar 
Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17. 

Analisis kerusakan dengan memper�mbangkan kandungan air (pada koleksi), 
kondisi pH dan data iklim pada masa lalu �dak dapat dilakukan karena “Conditional and 
Climatic Data” yang tersedia �dak tersinkronisasi dengan koleksi yang diobservasi. Format 
data yang ada masih dibuat konvensional (belum digital), sehingga sulit untuk analisisnya.

III. PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari hasil observasi 200 koleksi pilihan menunjukkan bahwa hanya 3 (1,5%) koleksi 
berkondisi Baik (Prioritas 5, kisaran usia rela�f 74 sampai 134 tahun); 41 (20%) koleksi 
berkondisi Cukup (Prioritas 4, kisaran usia rela�f 69 sampai 134 tahun); 149 (74%) koleksi 
berkondisi Rusak (Prioritas 3, kisaran usia 108 sampai 148 tahun); 7 (4%) koleksi berkondisi 
Hancur (Prioritas 2, kisaran usia 109 sampai 134 tahun) dan 8 (5%) koleksi mengalami 
kerusakan Ak�f (Prioritas 1, kisaran usia rela�f 113 sampai 134 tahun). Perha�kan Gambar 
Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17.  Gambaran hasil observasi terhadap 200 
koleksi ini ditujukan pada koleksi rusak sehingga 1,5% dari 200 koleksi yang diobservasi 
bukan berar� sama kalau 1,5% dari seluruh koleksi Museum Nasional. (Perha�kan 
pembahasan halaman 11, ada 726 koleksi berkondisi baik di antara 1.000 koleksi yang 
diama�.)

Teks�l berserat selulose (kulit kayu, serat kapas, serat nanas, dsb.) dan berserat 
protein (sutera atau wool) yang beronamen logam cenderung mengalami kerusakan 
dengan prioritas �nggi (1, 2 dan 3). Usia rela�f diatas 74 tahun pada teks�l berornamen 
logam juga lebih banyak mengalami kerusakan.

B. Saran
Observasi terhadap 200 yang koleksi teks�l dengan tahun perolehan antara tahun 

1867 dan 1950 ini lebih mengandalkan pengamatan visual dan perlu di�ndak-lanju� 
dengan uji bahan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Uji bahan diarahkan pada 
iden�fikasi serat secara laboratoris, cek pH, cek kandungan air pada serat dan cek 
kandungan logam lain (yang biasa digunakan pada proses pencelupan warna atau pada 
garam logam). Walaupun “conditional and climatic data” yang ada masih konvensional dan 
belum tersinkronisasi dengan 200 koleksi yang diobservasi, tetapi dari uraian diatas paling 
�dak telah membuk�kan bahwa metode analisis yang menerapkan sistem database 
komputer mempermudah proses pekerjaan  observasi. Hasil observasi dan analisis inipun 
sekaligus menjadi tolok ukur (benchmarking) keberhasilan usaha perawatan dan 
pengawetan teks�l di Museum Nasional setelah dicek untuk beberapa tahun yang akan 
datang.

Saran perawatan dari 200 koleksi teks�l yang telah diobservasi dapat dilihat dalam 
se�ap lembar kondisi teks�l terlampir, adapun uraian dan rincian proses perawatan dapat 
dilihat di naskah “Konservasi Teks�l” (dapat diunduh di www.primastoria.net). 

Gambar 4: Grafik ini menunjukkan bahwa kain yang berumur semakin tua 
bukan berar� semakin rusak, atau sebaliknya.
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  I. PENDAHULAUN
A. Latar Belakang

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Museum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, 
pengumpulan, registrasi, perawatan, pengawetan, pengamanan, penyajian, publikasi, 
dan fasilitasi di bidang benda bernilai budaya berskala nasional (Permendikbud No. 48 
Tahun 2012). Dalam rangka menjalankan fungsi perawatan dan pengawetan benda 
bernilai budaya berskala nasional, Museum Nasional memiliki Bidang Perawatan dan 
Pengawetan.  Garis besar kegiatan bidang ini adalah:
1. pelaksanaan observasi kondisi benda bernilai budaya berskala nasional;
2. pelaksanaan uji laboratorium benda bernilai budaya berskala nasional;
3. pelaksanaan perawatan benda bernilai budaya berskala nasional;
4. pelaksanaan pengawetan benda bernilai budaya berskala nasional; dan
5. pelaksanaan pemantauan lingkungan mikro benda bernilai budaya berskala nasional.

Bidang Perawatan dan Pengawetan memilki �ga seksi, yaitu: Seksi Observasi, 
Seksi Perawatan dan Seksi Pengawetan. Seksi Observasi mempunyai tugas melakukan 
pendataan, klasifikasi, dan penentuan penanganan serta uji laboratorium benda bernilai 
budaya berskala nasional. Seksi Perawatan mempunyai tugas melakukan pembersihan, 
perbaikan, rekonstruksi, dan restorasi benda bernilai budaya berskala nasional. Seksi 
Pengawetan mempunyai tugas melakukan penguatan dan pelapisan serta pemantauan 
lingkungan mikro benda bernilai budaya berskala nasional.

Seksi Observasi pada Bidang Perawatan dan Pengawetan - Museum Nasional, 
memiliki rincian tugas:
1. melakukan penyusunan program kerja Seksi dan konsep program kerja Bidang;
2. melakukan pengamatan dan pendataan kondisi koleksi benda bernilai budaya 

berskala nasional;
3. melakukan uji laboratorium benda bernilai budaya berskala nasional;
4. melakukan klasifikasi kondisi koleksi benda bernilai budaya berskala nasional;
5. melakukan rekomendasi penanganan koleksi benda bernilai budaya berskala nasional;
6. melakukan penyusunan bahan bantuan teknis di bidang observasi koleksi benda 

bernilai budaya berskala nasional;
7. melakukan evaluasi pelaksanaan observasi benda bernilai budaya berskala nasional;
8. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan

 9. melakukan penyusunan laporan Seksi.

Garis besar dari tugas tersebut adalah mengama� benda secara utuh, mengenali/ 
iden�fikasi bahan dan cara pembuatan/ pembentukan benda, mengenali/ iden�fikasi 
kerusakan, menganalisis kerusakan yang kemungkinan diakibatkan oleh sifat bahan, 
kontruksi benda, faktor kondisi iklim (suhu dan kelembaban udara, cahaya dan polusi), 
serta kemungkinan kesalahan dalam penanganan. Dari hasil amatan dilanjutkan dengan 

penyimpulan suatu kerusakan dan usulan perawatan dan pengawetan. 

 B. Landasan Hukum
Penyusunan Laporan Tahunan Perorangan pada Seksi Observasi – Bidang Perawatan 

dan Pengawetan, MUSEUM NASIONAL, dengan memper�mbangkan:  
1. UU No. 11 Tahun 2010 tentang CAGAR BUDAYA;
2. UU No. 5 Tahun 2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA (ASN);
3. PP No. 46 Thn. 2011 dan Perka BKN No. 1 Thn. 2013 tentang Sasaran Kerja PNS [SKP]; 
4. PP No. 66 Tahun 2015 tentang MUSEUM;
5. Permendikbud RI No. 48 Tahun 2012 tentang ORGANISASI & TATA KERJA MUSEUM 

NASIONAL;
6. Permendikbud RI No. 27 Tahun 2013 tentang RINCIAN TUGAS MUSEUM NASIONAL;
7. Permen PANRB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Standar 

Operasional Prosedur);
8. Perka BKN No. 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 

(Sasaran Kerja PNS [SKP]);
9. Perka BKN No. 7 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Manajerial (SKM PNS); 

10. Perka BKN No. 8 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Teknis (SKT PNS).

  II. PEMBAHASAN OBSERVASI
A. Dasar Teori

Tahapan pemeliharaan koleksi melipu� observasi, perawatan dan pengawetan. 
Proses observasi atau pengamatan yang dilakukan Seksi Observasi diawali dengan 
serangkain proses iden�fikasi dan klasifikasi bahan baik secara visual atau dengan uji 
bahan, mengama� dan mempelajari (jenis dan proses) kerusakan, dan bersama-sama 
dengan Seksi Perawatan dan Seksi Pengawetan akan memutuskan metode perawatan dan 
pengawetan secara tepat. Seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan seksi-seksi pada 
Bidang Perawatan dan Pengawetan ini akan dievalusi secara klinis dengan 
memper�mbangkan ancangan anali�k ilmiah atau empiris, yang selanjutnya disebut 
sebagai ‘studi atau kajian konservasi’. Dalam hal ini, iden�fikasi dan klasifikasi bahan 
dengan mempelajari data keterawatan koleksi, data kondisi iklim dan perangkat penunjang 
penyimpanan atau displai yang mengitarinya dalam rentang waktu tertentu (yang lazim 
disebut sebagai studi konservasi secara empiris). Contoh kajian empiris yang faktual adalah 
pendapat bahwa lilin lebah memiliki sifat �dak merusak kain dengan menunjukkan buk� 
fragmen kain yang terbungkus lilin yang sudah berumur ribuan tahun dari Mesir. 

Sedangkan yang ilmiah adalah suatu kegiatan studi yang lebih mengedepankan 
pengetahuan teori�s dan pengamatan dengan menggunakan alat (modern). Contohnya 
pembuk�an unsur logam sebagai garam logam pada proses pewarnaan dengan 
Spektroskopi Fluoresensi Sinar-X pada fragmen kain. Perha�kan Tabel 1 dan Gambar 2.

Rangkaian proses dan hasil kegiatan seksi-seksi dalam Bidang Perawatan dan 
Pengawetan (Bidang PP) akan terekam dalam formulir isian ‘Lembar Kondisi Koleksi’, 
selanjutnya disingkat LKKo. LKKo ini akan memuat informasi berkaitan nomor iden�tas dan 
nama koleksi, jenis bahan, jenis kerusakan (kondisi keterawatan), usulan perawatan 
(mencakup �ndakan yang bersifat kura�f – restora�f atau penghen�an proses kerusakan 
dan perbaikannya), serta usulan pengawetan (�ndakan yang bersifat preven�f atau 
penghambatan dari kemungkinan proses kerusakan). Menurut sifat dan jenis 
kerusakannya, Lembar Kondisi Koleksi (LKKo) akan dikelompokkan menjadi LKKo-Umum 
(Campuran), Logam, Batu, Keramik, Kayu, Teks�l, Kertas dan Lukisan. Kemudian Bidang PP 
ini juga melakukan survai kondisi klimatalogi yang informasinya dicantumkan dalam 
‘Lembar Data Klimatologi’, yang selanjutnya disebut LDK. LDK memuat keterangan yang 
berhubungan dengan suhu dan kelembaban udara (suhu permukaan dan kadar air benda), 
intesitas cahaya, radiasi ultra-violet (UV), dan polusi udara. Data atau dokumen tambahan 
(DDT) juga diperlukan, dan bisa berupa data jenis bahan dan konstruksi lemari simpan atau 

displai, gambar atau desain (�ga dimensi dan berskala ukuran) ruang simpan atau pamer, 
berikut bahan (pustaka) rujukan atau (data pribadi) narasumber. Lihat Lampiran 11 - 25.

Kumpulan informasi dalam LIK, LKKo, LDK dan DDT adalah dokumen pen�ng di 
museum yang harus terawat dan dikelola dengan baik. Dokumen-dokumen ini secara 
fisik bisa berupa lembar kertas cetakan atau berupa format digital (so�-copy siap cetak, 
selanjutnya disingkat SCSC, yang mungkin tersimpan dalam CD). Pengelolaan dokumen 
kertas (termasuk CD, sebagai data ma�) secara fisik yang biasanya dilakukan pustakawan 
atau arsiparis ini memerlukan folder, lemari simpan dan ruangan yang memadai. Tetapi 
pengelolaan kumpulan informasi pada LIK, LKKo, LDK dan DDT dalam sistem database 
konservasi (Dasi) adalah yang paling umum dilakukan pada abad informasi saat ini. 

Observasi terhadap 200 teks�l diantara 1.000  koleksi teks�l (800 koleksi sebagai 
pembanding) yang dilakukan secara visual ini dengan memper�mbangkan lingkup data 
(data field) sebagaimana dimuat dalam Blangko Lembar Kondisi Koleksi (Umum) dan 
Lembar Kondisi Teks�l (Khusus), lihat halaman 06 dan 07. Laju percepatan kerusakan 
teks�l dengan memper�mbangkan usia rela�f benda (URB), jenis bahan (yang 
dikonversi dalam bentuk angka, untuk selanjutnya disebut sebagai notasi jenis bahan dan 
disingkat NJB), kondisi benda saat pengamatan (yang dikonversi dalam bentuk angka, 
untuk selanjutnya disebut sebagai �ngkat kerusakan benda dan disingkat TKB). 
Observasi ini dianalisis dengan sistem database khusus konservasi (dengan kode 
CuraTool), yang secara langsung dan otoma�s menampilkan grafik sebagai hasil 
pembandingan antara URB, NJB dan TKB, lihat Gambar 3 hal. 11 dan Gambar 4 hal. 12. 
Analisis dari hasil observasi ini juga memper�mbangkan data-data LDK dan DDT.

B. Prosedur Observasi
1.  Mengama� benda koleksi secara menyeluruh (depan, belakang, samping kanan dan 

kiri, serta bagian atas dan bawah). Dengan sangat ha�-ha�, angkat benda dengan kaus 
tangan untuk melihat bagian bawah koleksi. dan mendetail. Gunakan pensil untuk 
mengisi formulir Lembar Kondisi Koleksi (LKKo & LKTe), hindari penggunaan ballpoint 
dan alat tulis ber�nta lain untuk menghindari resiko ternodanya koleksi dari alat tulis 
ber�nta tersebut. Lepaskan jam tangan, gelang tangan, alat tulis atau benda apapun 
yang berada di kantong baju, name tag yang digantungkan di krah baju atau leher, dan 
hal-hal lain yang bisa beresiko terhadap koleksi yang akan kita ama� (observasi).
Penjelasan Lembar Kondisi Koleksi (LKKo), lihat halaman 6 dan 7. Semua isian data 
(data field) pada Lembar Kondisi diberi nomor untuk kemudahan penjelasan dan 
pengkodean dalam hal untuk pembahasan (analisa data) berikut pelaporannya.
a. Keterangan Pokok: No. Urut, No. Inv., Nama Benda, Asal Benda, Keterangan/ Deskripsi 

Singkat, Ukuran, Kondisi dan Lokasi Benda. 
b. Bahan.  Bahan pembentuk koleksi secara umum dikelompokkan menjadi: Logam, 

Non-Logam, Selulose, Protein dan Lain-lain. Logam dan Non Logam dapat masuk 
kategori Anorganik, sedang Selulose dan Protein masuk kategori Organik. Jika 

bahan organik dari binatang dimasukkan dalam kelompok Protein, sedangkan 
yang dari tumbuh-tumbuhan masuk ke dalam kelompok Selulose. Tetapi ada 
bahan yang masuk kelompok Lain-lain karena bahan tersebut memiliki 
komponen organik dan anorganik. Bahan teks�l �dak bisa dikelompokkan hanya 
di satu kelompok Organik, tetapi harus dipisahkan ke Protein (teks�l yang 
berbahan dasar sutera atau wol) atau ke Selulose (teks�l yang berbahan dasar 
kapas, rami, atau goni). Bahan pembersih yang bersifat asam agak kuat dapat 
merusak kain terbuat dari kapas tapi aman bagi kain yang terbuat dari sutera. 
Perha�kan Lembar Kondisi Koleksi (LKKo) pada halaman 6, dan bandingkan 
dengan Lembar Kondisi Teks�l (LKTe) pada halaman 7.

c. Kondisi Benda Pada Saat Pengamatan. Kondisi keterawatan koleksi 
dikelompokkan menjadi Kerusakan Fisik (1. Rapuh, 2. Kotor, 3. Lemak, 4. Kelupas, 
5. Gores,  6. Retak, 7. Patah, 8. Hilang, 9. Basah, 10. Kering, 11. Lain), Kerusakan 
Kimiawi (1. Lapuk, 2. Pudar, 3. Korosi, 4. Oksidasi, 5. Bau, 6. Noda, 7. Kristal garam, 
8. Lain) dan Kerusakan Bio�s (1. Jamur, 2. Insek, 3. Ganggang, 4. Lumut, 5. Lichens, 
6. Lain). Kondisi rapuh (fragile) pada kelompok kerusakan fisik dibedakan dengan 
lapuk (brittle) pada kelompok kerusakan kimiawi, karena dalam penger�an ini 
rapuh bisa dimungkinkan menjadi agak kuat setelah proses kontrol kelembaban, 
sedangkan lapuk cenderung ke arah hancur dan �dak bisa direkondisi lagi.

d. Kondisi Iklim Mikro dan Makro Pada Saat Pengamatan. Dengan memper- 
�mbangkan Lembar Data Klimatologi (LDK), serta memperhitungkan alat-alat 
ukur dan prosedur kalibrasi.
Iklim mikro adalah kondisi suhu, kelembaban, cahaya dan sejenisnya yang ada 
disekitar benda atau koleksi. Data iklim mikro biasanya dicatat di Lembar Kondisi 
Koleksi (seperti pada halaman 6 dan 7). Kalau koleksi ditempatkan dalam lemari simpan 
berarti iklim mikro sama dengan  yang ada didalam lemari simpan. Sedangkan yang 
iklim makro adalah kondisi suhu, kelembaban, cahaya dan sejenisnya yang ada diluar 
iklim mikro. Data iklim makro biasanya dicatat di Lembar Data Klimatologi (halaman 
18 dan 19). Weintraub (2002) menjelaskan pengertian dan perhitungan Equilibrium 
Moisture Content (EMC) dan EMC/RH isotherm bahan organik (kapas, linen, kertas, 
kayu, dsb.); serta kapasitas bu�ering (MH) dan rekondisi silicagel.

e. Usulan Perawatan dan Pengawetan. Dibahas secara lengkap di “Teks�l 
Tradisional: Pengenalan Bahan dan Teknik” dan “Konservasi Teks�l”;

f.  Usulan Uji Bahan (Laboratorium). Melalui serangkaian proses observasi dari 
sekian banyak koleksi atau memper�mbangkan suatu kondisi tertentu 
terjadinya kerusakan pada koleksi, Konservator akan mengusulkan uji bahan. Uji 
bahan dimaksudkan untuk mengetahui proses terjadinya kerusakan dan atau 
penguatan data pendukung untuk keperluan studi konservasi dan koleksi �ngkat 
lanjut. Studi �ngkat lanjut ini bisa berupa pembuatan Alur Waktu (Timeline) 
bahan atau tehnik pembuatan suatu benda pada suatu masa atau periode 
tertentu, yang mana bahan atau tehnik ini sebagai bagian dari suatu koleksi yang 
�dak bisa digan�kan (sebagai atribut teknologis). 
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g. Teknik Pengamatan. Teknik pengamataan adalah penjelasan dengan cara dan alat 
bantu apa pada saat seseorang mengama� kondisi keterawatan koleksi di 
museum.

2. Analisis Data Observasi. 
Analisis data observasi bisa dilakukan pada beberapa kemungkinan. Pertama 

adalah analisis berdasarkan dari pengumpulan data proses perawatan dan 
pengawetan, data iklim pada lingkungan benda yang menjalani proses perawatan 
dan pengawetan, data iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG) untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, serta data-data pendukung lainnya. 
Kedua adalah analisis data hasil observasi dari sejumlah koleksi (kumpulan data hasil 
observasi sendiri). Ke�ga adalah pembahasan berdasarkan gabungan dari langkah 
pertama dan kedua. Tetapi pokok bahasan utama tetap, yakni penyimpulan tentang 
kondisi keterawatan koleksi berkaitan dengan kondisi bahan, cara pembuatan dan 
kondisi iklim yang mengitarinya. Evaluasi dan �njauan proses kerja perawatan dan 
pengawetan pada masa lalu dan masa akan datang juga akan dilakukan. 

Entri data hasil survei lapangan pada Lembar Kondisi Teks�l (LKTe, hal. 07) ke 
dalam sistem database khusus konservasi, dan selanjutnya di�njau dan diedit melalui 
Menu Da�ar Edi�ng dan Kontrol Data (Tabel 2, hal. 09). Ada konversi data teks ke 
bentuk numerik, sehingga data dapat langsung dipresentasikan dalam bentuk grafik. 
Konversi ini akan melipu�: Jenis Bahan (NJB) dan Tingkat Kerusakan Benda (TKB). 

Notasi Jenis Bahan (NJB): untuk bahan selulose (kulit kayu, kapas, serat nanas, dan 
sejenisnya) memiliki angka 40 (warna hijau); untuk bahan protein (sutera, wool, 
kulit binatang, dan sejenisnya) memiliki angka 50 (warna kuning); untuk bahan 
logam memiliki angka 5 (warna merah); untuk kombinasi selulose dan logam 
memiliki angka 45 (warna hijau tua) dan untuk bahan kombinasi protein dan logam 
memiliki angka 55 (warna kuning tua). Di sini, Sistem Database Konservasi akan 
secara otoma�s menampilkan Grafik Analisis Spontan (GAS) untuk mengetahui 
hubungan antara Usia (URB), Bahan (NJB) dan Tingkat Kerusakan Benda (TKB), 
lihat gambar 3 dan 4 pada halaman 11 dan 12. 

Tingkat Kerusakan Benda (TKB) 10 berar� berkondisi Baik (warna hijau, 
prioritas konservasi: 5); 15 berar� berkondisi Cukup (warna kuning, prioritas: 4); 20 
berar� berkondisi Rusak (warna merah muda, prioritas: 3); 25 berar� berkondisi 
Hancur (warna merah tua, prioritas: 2); 30 berar� berkondisi fisik benda bisa Baik, 
Cukup, Rusak atau Hancur tetapi jenis kerusakannya ak�f, seper� indikasi 
serangan mikroorganisme atau insek, dan kondisi keasamannya/ pH pada saat 
pengamatan terlalu �nggi (warna merah tua sekali, prioritas: 1). Representasi grafik 
Bahan dan Kondisi koleksi ini juga dimaknai dengan adanya Usia Rela�f Benda 
(URB) dan Kode Nomor Inventaris (KNI) untuk penyederhanaan, dan untuk 
melacak No. Inv. atau lokasi benda akan tetap dengan mudah dengan melihat 
Da�ar (Tabel 2, hal. 09, atau Da�ar Koleksi 01 sampai 10 terlampir). Dengan 
pemahaman ini, jika saat ini kita menjumpai kain katun berkondisi bagus (baik) tapi 
ada indikasi jamur atau �ngkat keasamannya �nggi maka koleksi tersebut 
dikategorikan mengalami ancaman/ kerusakan ak�f dan skala prioritas yang 
tadinya 5 menjadi 1 (indikator warna hijau berubah menjadi merah tua sekali).

Usia Rela�f Benda (URB) akan muncul secara otoma�s, jika kita telah 
mengisi kolom isian (data field) tahun perolehan benda. URB adalah hasil 
pengurangan tanggal sekarang (Today) dan Tanggal Perolehan Benda (TPB) 
Bilamana kita �dak mengetahui tahun perolehan koleksi maka perlu dilakukan 
Tafsir Usia Rela�f Benda (TURB). Proses TURB diawali dengan memunculkan 
keseluruhan data, dan langkah berikutnya dengan mensor�r nomor inventaris 
benda.  Jika ada lima koleksi yang diketahui TPB-nya nomor 1 dan 5, maka setelah 
pensor�ran akan diketahui bahwa URB koleksi nomor 2, 3 dan 4 adalah antara URB 
koleksi nomor 1 dan 5. Jika koleksi no 1 sebagai pembatas atas disebut sebagai 
Tanggal Perolehan Benda Atas (TPBA)  dan koleksi no 5 sebagai Tanggal Perolehan 
Benda Bawah (TPBB). Dengan mengisi kolom TPBA dan TPBB maka sistem 
database secara otoma�s menilai angka Tafsir Usia Rela�f Benda (TURB), Lihat 
Tabel 2, hal. 09 atau Lampiran Da�ar 01 sampai 10. Disinilah letak manfaat 800 
koleksi pembanding untuk mempertajam hasil TURB dan validasi data lain, serta 
meminimalkan kesalahan interpretasi data. Sebagai gambaran, apabila analisis 
dipaksakan dengan hanya hasil observasi 200 koleksi untuk mengetahui usia rela�f 
koleksi dengan KNI 2 sampai 9, sedangkan yang diketahui dengan KNI 1 dan 10. 
Maka �ngkat kesalahan dari hasil pengamatan semakin besar dan akan berdampak 
pula pada penyimpulan laju atau percepatan kerusakan koleksi yang diama�.

C. Pembahasan Observasi
Observasi 200 teks�l diantara 1.000 koleksi teks�l (800 sebagai pembanding) 

memberikan gambaran bahwa pen�ngnya mempertahankan iden�tas pada se�ap 
koleksi berupa nomor inventaris. No. Inv. ini harus ditulis dalam format angka 6 (enam 
digit), misalnya koleksi dengan nomor inventaris 11 a harus ditulis dengan 000011 a. 
Diawali dengan iden�tas no. inv. yang benar selanjutnya diiku� dengan nama benda, 
asal benda, bahan, ukuran, kondisi, lokasi dan dilengkapi foto benda. Sistema�ka 
penulisan lokasi benda yang benar adalah menjelaskan lokasi gedung, ruang, nomor 
lemari dan laci. Keterangan dalam format gabungan teks dan numerik bisa dinotasikan 
lebih sederhana secara otoma�s dalam sistem database komputer, misalnya: 
GB.ST5.011.02 berar� koleksi disimpan dalam Gedung B (GB), di ruang Storage Teks�l 
lantai 5 (ST5), lemari 11 (011) dan laci 2 (02). Foto yang melengkapi data koleksi harus 
dibuat link, dan dibuat otoma�s menyimpan alamat berkas/ file foto dimana 
disimpan. No. inv., nama benda, asal benda, bahan, ukuran, kondisi, lokasi dan foto 
benda adalah isian data (data field) pokok yang harus ditulis dalam mengisi lembar 
inventaris atau lembar kondisi koleksi.

Dari seribu koleksi teks�l menunjukkan bahwa 726 koleksi berkondisi baik, 115 
berkondisi cukup (baik), 152 berkondisi rusak, 7 berkondisi hancur, dan 8 koleksi 

mengalami kerusakan ak�f. Dari 152 koleksi rusak menunjukkan pula 129 berbahan 
selulose (10 diantaranya ada komponen logamnya) dan 11 berbahan protein (1 
diantaranya ada komponen logamnya), namun perlu diketahui dari seribu koleksi yang 
diama� memang 930 berbahan selulose. Tetapi data menunjukkan bahwa kain yang 
memiliki komponen logam lebih banyak yang mengalami kerusakan, perha�kan 
Gambar Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17. 

Kisaran perolehan koleksi teks�l yang diama� adalah dari tahun 1867 (berumur 
rela�f 148 tahun) dan tahun 1949 (berumur rela�f 65 tahun). Dari pengamatan yang 
dirunut (disor�r) menurut usia rela�fnya, kain yang berumur semakin tua bukan 
berar� semakin rusak, atau sebaliknya: kain yang berumur semakin muda bukan 
berar� kain semakin baik kondisinya, perha�kan Gambar 4 halaman 12 dan Gambar 
Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17. 

Analisis kerusakan dengan memper�mbangkan kandungan air (pada koleksi), 
kondisi pH dan data iklim pada masa lalu �dak dapat dilakukan karena “Conditional and 
Climatic Data” yang tersedia �dak tersinkronisasi dengan koleksi yang diobservasi. Format 
data yang ada masih dibuat konvensional (belum digital), sehingga sulit untuk analisisnya.

III. PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari hasil observasi 200 koleksi pilihan menunjukkan bahwa hanya 3 (1,5%) koleksi 
berkondisi Baik (Prioritas 5, kisaran usia rela�f 74 sampai 134 tahun); 41 (20%) koleksi 
berkondisi Cukup (Prioritas 4, kisaran usia rela�f 69 sampai 134 tahun); 149 (74%) koleksi 
berkondisi Rusak (Prioritas 3, kisaran usia 108 sampai 148 tahun); 7 (4%) koleksi berkondisi 
Hancur (Prioritas 2, kisaran usia 109 sampai 134 tahun) dan 8 (5%) koleksi mengalami 
kerusakan Ak�f (Prioritas 1, kisaran usia rela�f 113 sampai 134 tahun). Perha�kan Gambar 
Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17.  Gambaran hasil observasi terhadap 200 
koleksi ini ditujukan pada koleksi rusak sehingga 1,5% dari 200 koleksi yang diobservasi 
bukan berar� sama kalau 1,5% dari seluruh koleksi Museum Nasional. (Perha�kan 
pembahasan halaman 11, ada 726 koleksi berkondisi baik di antara 1.000 koleksi yang 
diama�.)

Teks�l berserat selulose (kulit kayu, serat kapas, serat nanas, dsb.) dan berserat 
protein (sutera atau wool) yang beronamen logam cenderung mengalami kerusakan 
dengan prioritas �nggi (1, 2 dan 3). Usia rela�f diatas 74 tahun pada teks�l berornamen 
logam juga lebih banyak mengalami kerusakan.

B. Saran
Observasi terhadap 200 yang koleksi teks�l dengan tahun perolehan antara tahun 

1867 dan 1950 ini lebih mengandalkan pengamatan visual dan perlu di�ndak-lanju� 
dengan uji bahan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Uji bahan diarahkan pada 
iden�fikasi serat secara laboratoris, cek pH, cek kandungan air pada serat dan cek 
kandungan logam lain (yang biasa digunakan pada proses pencelupan warna atau pada 
garam logam). Walaupun “conditional and climatic data” yang ada masih konvensional dan 
belum tersinkronisasi dengan 200 koleksi yang diobservasi, tetapi dari uraian diatas paling 
�dak telah membuk�kan bahwa metode analisis yang menerapkan sistem database 
komputer mempermudah proses pekerjaan  observasi. Hasil observasi dan analisis inipun 
sekaligus menjadi tolok ukur (benchmarking) keberhasilan usaha perawatan dan 
pengawetan teks�l di Museum Nasional setelah dicek untuk beberapa tahun yang akan 
datang.

Saran perawatan dari 200 koleksi teks�l yang telah diobservasi dapat dilihat dalam 
se�ap lembar kondisi teks�l terlampir, adapun uraian dan rincian proses perawatan dapat 
dilihat di naskah “Konservasi Teks�l” (dapat diunduh di www.primastoria.net). 



  I. PENDAHULAUN
A. Latar Belakang

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Museum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, 
pengumpulan, registrasi, perawatan, pengawetan, pengamanan, penyajian, publikasi, 
dan fasilitasi di bidang benda bernilai budaya berskala nasional (Permendikbud No. 48 
Tahun 2012). Dalam rangka menjalankan fungsi perawatan dan pengawetan benda 
bernilai budaya berskala nasional, Museum Nasional memiliki Bidang Perawatan dan 
Pengawetan.  Garis besar kegiatan bidang ini adalah:
1. pelaksanaan observasi kondisi benda bernilai budaya berskala nasional;
2. pelaksanaan uji laboratorium benda bernilai budaya berskala nasional;
3. pelaksanaan perawatan benda bernilai budaya berskala nasional;
4. pelaksanaan pengawetan benda bernilai budaya berskala nasional; dan
5. pelaksanaan pemantauan lingkungan mikro benda bernilai budaya berskala nasional.

Bidang Perawatan dan Pengawetan memilki �ga seksi, yaitu: Seksi Observasi, 
Seksi Perawatan dan Seksi Pengawetan. Seksi Observasi mempunyai tugas melakukan 
pendataan, klasifikasi, dan penentuan penanganan serta uji laboratorium benda bernilai 
budaya berskala nasional. Seksi Perawatan mempunyai tugas melakukan pembersihan, 
perbaikan, rekonstruksi, dan restorasi benda bernilai budaya berskala nasional. Seksi 
Pengawetan mempunyai tugas melakukan penguatan dan pelapisan serta pemantauan 
lingkungan mikro benda bernilai budaya berskala nasional.

Seksi Observasi pada Bidang Perawatan dan Pengawetan - Museum Nasional, 
memiliki rincian tugas:
1. melakukan penyusunan program kerja Seksi dan konsep program kerja Bidang;
2. melakukan pengamatan dan pendataan kondisi koleksi benda bernilai budaya 

berskala nasional;
3. melakukan uji laboratorium benda bernilai budaya berskala nasional;
4. melakukan klasifikasi kondisi koleksi benda bernilai budaya berskala nasional;
5. melakukan rekomendasi penanganan koleksi benda bernilai budaya berskala nasional;
6. melakukan penyusunan bahan bantuan teknis di bidang observasi koleksi benda 

bernilai budaya berskala nasional;
7. melakukan evaluasi pelaksanaan observasi benda bernilai budaya berskala nasional;
8. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan

 9. melakukan penyusunan laporan Seksi.

Garis besar dari tugas tersebut adalah mengama� benda secara utuh, mengenali/ 
iden�fikasi bahan dan cara pembuatan/ pembentukan benda, mengenali/ iden�fikasi 
kerusakan, menganalisis kerusakan yang kemungkinan diakibatkan oleh sifat bahan, 
kontruksi benda, faktor kondisi iklim (suhu dan kelembaban udara, cahaya dan polusi), 
serta kemungkinan kesalahan dalam penanganan. Dari hasil amatan dilanjutkan dengan 

penyimpulan suatu kerusakan dan usulan perawatan dan pengawetan. 

 B. Landasan Hukum
Penyusunan Laporan Tahunan Perorangan pada Seksi Observasi – Bidang Perawatan 

dan Pengawetan, MUSEUM NASIONAL, dengan memper�mbangkan:  
1. UU No. 11 Tahun 2010 tentang CAGAR BUDAYA;
2. UU No. 5 Tahun 2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA (ASN);
3. PP No. 46 Thn. 2011 dan Perka BKN No. 1 Thn. 2013 tentang Sasaran Kerja PNS [SKP]; 
4. PP No. 66 Tahun 2015 tentang MUSEUM;
5. Permendikbud RI No. 48 Tahun 2012 tentang ORGANISASI & TATA KERJA MUSEUM 

NASIONAL;
6. Permendikbud RI No. 27 Tahun 2013 tentang RINCIAN TUGAS MUSEUM NASIONAL;
7. Permen PANRB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Standar 

Operasional Prosedur);
8. Perka BKN No. 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 

(Sasaran Kerja PNS [SKP]);
9. Perka BKN No. 7 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Manajerial (SKM PNS); 

10. Perka BKN No. 8 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Teknis (SKT PNS).

  II. PEMBAHASAN OBSERVASI
A. Dasar Teori

Tahapan pemeliharaan koleksi melipu� observasi, perawatan dan pengawetan. 
Proses observasi atau pengamatan yang dilakukan Seksi Observasi diawali dengan 
serangkain proses iden�fikasi dan klasifikasi bahan baik secara visual atau dengan uji 
bahan, mengama� dan mempelajari (jenis dan proses) kerusakan, dan bersama-sama 
dengan Seksi Perawatan dan Seksi Pengawetan akan memutuskan metode perawatan dan 
pengawetan secara tepat. Seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan seksi-seksi pada 
Bidang Perawatan dan Pengawetan ini akan dievalusi secara klinis dengan 
memper�mbangkan ancangan anali�k ilmiah atau empiris, yang selanjutnya disebut 
sebagai ‘studi atau kajian konservasi’. Dalam hal ini, iden�fikasi dan klasifikasi bahan 
dengan mempelajari data keterawatan koleksi, data kondisi iklim dan perangkat penunjang 
penyimpanan atau displai yang mengitarinya dalam rentang waktu tertentu (yang lazim 
disebut sebagai studi konservasi secara empiris). Contoh kajian empiris yang faktual adalah 
pendapat bahwa lilin lebah memiliki sifat �dak merusak kain dengan menunjukkan buk� 
fragmen kain yang terbungkus lilin yang sudah berumur ribuan tahun dari Mesir. 

Sedangkan yang ilmiah adalah suatu kegiatan studi yang lebih mengedepankan 
pengetahuan teori�s dan pengamatan dengan menggunakan alat (modern). Contohnya 
pembuk�an unsur logam sebagai garam logam pada proses pewarnaan dengan 
Spektroskopi Fluoresensi Sinar-X pada fragmen kain. Perha�kan Tabel 1 dan Gambar 2.

Rangkaian proses dan hasil kegiatan seksi-seksi dalam Bidang Perawatan dan 
Pengawetan (Bidang PP) akan terekam dalam formulir isian ‘Lembar Kondisi Koleksi’, 
selanjutnya disingkat LKKo. LKKo ini akan memuat informasi berkaitan nomor iden�tas dan 
nama koleksi, jenis bahan, jenis kerusakan (kondisi keterawatan), usulan perawatan 
(mencakup �ndakan yang bersifat kura�f – restora�f atau penghen�an proses kerusakan 
dan perbaikannya), serta usulan pengawetan (�ndakan yang bersifat preven�f atau 
penghambatan dari kemungkinan proses kerusakan). Menurut sifat dan jenis 
kerusakannya, Lembar Kondisi Koleksi (LKKo) akan dikelompokkan menjadi LKKo-Umum 
(Campuran), Logam, Batu, Keramik, Kayu, Teks�l, Kertas dan Lukisan. Kemudian Bidang PP 
ini juga melakukan survai kondisi klimatalogi yang informasinya dicantumkan dalam 
‘Lembar Data Klimatologi’, yang selanjutnya disebut LDK. LDK memuat keterangan yang 
berhubungan dengan suhu dan kelembaban udara (suhu permukaan dan kadar air benda), 
intesitas cahaya, radiasi ultra-violet (UV), dan polusi udara. Data atau dokumen tambahan 
(DDT) juga diperlukan, dan bisa berupa data jenis bahan dan konstruksi lemari simpan atau 

displai, gambar atau desain (�ga dimensi dan berskala ukuran) ruang simpan atau pamer, 
berikut bahan (pustaka) rujukan atau (data pribadi) narasumber. Lihat Lampiran 11 - 25.

Kumpulan informasi dalam LIK, LKKo, LDK dan DDT adalah dokumen pen�ng di 
museum yang harus terawat dan dikelola dengan baik. Dokumen-dokumen ini secara 
fisik bisa berupa lembar kertas cetakan atau berupa format digital (so�-copy siap cetak, 
selanjutnya disingkat SCSC, yang mungkin tersimpan dalam CD). Pengelolaan dokumen 
kertas (termasuk CD, sebagai data ma�) secara fisik yang biasanya dilakukan pustakawan 
atau arsiparis ini memerlukan folder, lemari simpan dan ruangan yang memadai. Tetapi 
pengelolaan kumpulan informasi pada LIK, LKKo, LDK dan DDT dalam sistem database 
konservasi (Dasi) adalah yang paling umum dilakukan pada abad informasi saat ini. 

Observasi terhadap 200 teks�l diantara 1.000  koleksi teks�l (800 koleksi sebagai 
pembanding) yang dilakukan secara visual ini dengan memper�mbangkan lingkup data 
(data field) sebagaimana dimuat dalam Blangko Lembar Kondisi Koleksi (Umum) dan 
Lembar Kondisi Teks�l (Khusus), lihat halaman 06 dan 07. Laju percepatan kerusakan 
teks�l dengan memper�mbangkan usia rela�f benda (URB), jenis bahan (yang 
dikonversi dalam bentuk angka, untuk selanjutnya disebut sebagai notasi jenis bahan dan 
disingkat NJB), kondisi benda saat pengamatan (yang dikonversi dalam bentuk angka, 
untuk selanjutnya disebut sebagai �ngkat kerusakan benda dan disingkat TKB). 
Observasi ini dianalisis dengan sistem database khusus konservasi (dengan kode 
CuraTool), yang secara langsung dan otoma�s menampilkan grafik sebagai hasil 
pembandingan antara URB, NJB dan TKB, lihat Gambar 3 hal. 11 dan Gambar 4 hal. 12. 
Analisis dari hasil observasi ini juga memper�mbangkan data-data LDK dan DDT.

B. Prosedur Observasi
1.  Mengama� benda koleksi secara menyeluruh (depan, belakang, samping kanan dan 

kiri, serta bagian atas dan bawah). Dengan sangat ha�-ha�, angkat benda dengan kaus 
tangan untuk melihat bagian bawah koleksi. dan mendetail. Gunakan pensil untuk 
mengisi formulir Lembar Kondisi Koleksi (LKKo & LKTe), hindari penggunaan ballpoint 
dan alat tulis ber�nta lain untuk menghindari resiko ternodanya koleksi dari alat tulis 
ber�nta tersebut. Lepaskan jam tangan, gelang tangan, alat tulis atau benda apapun 
yang berada di kantong baju, name tag yang digantungkan di krah baju atau leher, dan 
hal-hal lain yang bisa beresiko terhadap koleksi yang akan kita ama� (observasi).
Penjelasan Lembar Kondisi Koleksi (LKKo), lihat halaman 6 dan 7. Semua isian data 
(data field) pada Lembar Kondisi diberi nomor untuk kemudahan penjelasan dan 
pengkodean dalam hal untuk pembahasan (analisa data) berikut pelaporannya.
a. Keterangan Pokok: No. Urut, No. Inv., Nama Benda, Asal Benda, Keterangan/ Deskripsi 

Singkat, Ukuran, Kondisi dan Lokasi Benda. 
b. Bahan.  Bahan pembentuk koleksi secara umum dikelompokkan menjadi: Logam, 

Non-Logam, Selulose, Protein dan Lain-lain. Logam dan Non Logam dapat masuk 
kategori Anorganik, sedang Selulose dan Protein masuk kategori Organik. Jika 

bahan organik dari binatang dimasukkan dalam kelompok Protein, sedangkan 
yang dari tumbuh-tumbuhan masuk ke dalam kelompok Selulose. Tetapi ada 
bahan yang masuk kelompok Lain-lain karena bahan tersebut memiliki 
komponen organik dan anorganik. Bahan teks�l �dak bisa dikelompokkan hanya 
di satu kelompok Organik, tetapi harus dipisahkan ke Protein (teks�l yang 
berbahan dasar sutera atau wol) atau ke Selulose (teks�l yang berbahan dasar 
kapas, rami, atau goni). Bahan pembersih yang bersifat asam agak kuat dapat 
merusak kain terbuat dari kapas tapi aman bagi kain yang terbuat dari sutera. 
Perha�kan Lembar Kondisi Koleksi (LKKo) pada halaman 6, dan bandingkan 
dengan Lembar Kondisi Teks�l (LKTe) pada halaman 7.

c. Kondisi Benda Pada Saat Pengamatan. Kondisi keterawatan koleksi 
dikelompokkan menjadi Kerusakan Fisik (1. Rapuh, 2. Kotor, 3. Lemak, 4. Kelupas, 
5. Gores,  6. Retak, 7. Patah, 8. Hilang, 9. Basah, 10. Kering, 11. Lain), Kerusakan 
Kimiawi (1. Lapuk, 2. Pudar, 3. Korosi, 4. Oksidasi, 5. Bau, 6. Noda, 7. Kristal garam, 
8. Lain) dan Kerusakan Bio�s (1. Jamur, 2. Insek, 3. Ganggang, 4. Lumut, 5. Lichens, 
6. Lain). Kondisi rapuh (fragile) pada kelompok kerusakan fisik dibedakan dengan 
lapuk (brittle) pada kelompok kerusakan kimiawi, karena dalam penger�an ini 
rapuh bisa dimungkinkan menjadi agak kuat setelah proses kontrol kelembaban, 
sedangkan lapuk cenderung ke arah hancur dan �dak bisa direkondisi lagi.

d. Kondisi Iklim Mikro dan Makro Pada Saat Pengamatan. Dengan memper- 
�mbangkan Lembar Data Klimatologi (LDK), serta memperhitungkan alat-alat 
ukur dan prosedur kalibrasi.
Iklim mikro adalah kondisi suhu, kelembaban, cahaya dan sejenisnya yang ada 
disekitar benda atau koleksi. Data iklim mikro biasanya dicatat di Lembar Kondisi 
Koleksi (seperti pada halaman 6 dan 7). Kalau koleksi ditempatkan dalam lemari simpan 
berarti iklim mikro sama dengan  yang ada didalam lemari simpan. Sedangkan yang 
iklim makro adalah kondisi suhu, kelembaban, cahaya dan sejenisnya yang ada diluar 
iklim mikro. Data iklim makro biasanya dicatat di Lembar Data Klimatologi (halaman 
18 dan 19). Weintraub (2002) menjelaskan pengertian dan perhitungan Equilibrium 
Moisture Content (EMC) dan EMC/RH isotherm bahan organik (kapas, linen, kertas, 
kayu, dsb.); serta kapasitas bu�ering (MH) dan rekondisi silicagel.

e. Usulan Perawatan dan Pengawetan. Dibahas secara lengkap di “Teks�l 
Tradisional: Pengenalan Bahan dan Teknik” dan “Konservasi Teks�l”;

f.  Usulan Uji Bahan (Laboratorium). Melalui serangkaian proses observasi dari 
sekian banyak koleksi atau memper�mbangkan suatu kondisi tertentu 
terjadinya kerusakan pada koleksi, Konservator akan mengusulkan uji bahan. Uji 
bahan dimaksudkan untuk mengetahui proses terjadinya kerusakan dan atau 
penguatan data pendukung untuk keperluan studi konservasi dan koleksi �ngkat 
lanjut. Studi �ngkat lanjut ini bisa berupa pembuatan Alur Waktu (Timeline) 
bahan atau tehnik pembuatan suatu benda pada suatu masa atau periode 
tertentu, yang mana bahan atau tehnik ini sebagai bagian dari suatu koleksi yang 
�dak bisa digan�kan (sebagai atribut teknologis). 
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g. Teknik Pengamatan. Teknik pengamataan adalah penjelasan dengan cara dan alat 
bantu apa pada saat seseorang mengama� kondisi keterawatan koleksi di 
museum.

2. Analisis Data Observasi. 
Analisis data observasi bisa dilakukan pada beberapa kemungkinan. Pertama 

adalah analisis berdasarkan dari pengumpulan data proses perawatan dan 
pengawetan, data iklim pada lingkungan benda yang menjalani proses perawatan 
dan pengawetan, data iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG) untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, serta data-data pendukung lainnya. 
Kedua adalah analisis data hasil observasi dari sejumlah koleksi (kumpulan data hasil 
observasi sendiri). Ke�ga adalah pembahasan berdasarkan gabungan dari langkah 
pertama dan kedua. Tetapi pokok bahasan utama tetap, yakni penyimpulan tentang 
kondisi keterawatan koleksi berkaitan dengan kondisi bahan, cara pembuatan dan 
kondisi iklim yang mengitarinya. Evaluasi dan �njauan proses kerja perawatan dan 
pengawetan pada masa lalu dan masa akan datang juga akan dilakukan. 

Entri data hasil survei lapangan pada Lembar Kondisi Teks�l (LKTe, hal. 07) ke 
dalam sistem database khusus konservasi, dan selanjutnya di�njau dan diedit melalui 
Menu Da�ar Edi�ng dan Kontrol Data (Tabel 2, hal. 09). Ada konversi data teks ke 
bentuk numerik, sehingga data dapat langsung dipresentasikan dalam bentuk grafik. 
Konversi ini akan melipu�: Jenis Bahan (NJB) dan Tingkat Kerusakan Benda (TKB). 

Notasi Jenis Bahan (NJB): untuk bahan selulose (kulit kayu, kapas, serat nanas, dan 
sejenisnya) memiliki angka 40 (warna hijau); untuk bahan protein (sutera, wool, 
kulit binatang, dan sejenisnya) memiliki angka 50 (warna kuning); untuk bahan 
logam memiliki angka 5 (warna merah); untuk kombinasi selulose dan logam 
memiliki angka 45 (warna hijau tua) dan untuk bahan kombinasi protein dan logam 
memiliki angka 55 (warna kuning tua). Di sini, Sistem Database Konservasi akan 
secara otoma�s menampilkan Grafik Analisis Spontan (GAS) untuk mengetahui 
hubungan antara Usia (URB), Bahan (NJB) dan Tingkat Kerusakan Benda (TKB), 
lihat gambar 3 dan 4 pada halaman 11 dan 12. 

Tingkat Kerusakan Benda (TKB) 10 berar� berkondisi Baik (warna hijau, 
prioritas konservasi: 5); 15 berar� berkondisi Cukup (warna kuning, prioritas: 4); 20 
berar� berkondisi Rusak (warna merah muda, prioritas: 3); 25 berar� berkondisi 
Hancur (warna merah tua, prioritas: 2); 30 berar� berkondisi fisik benda bisa Baik, 
Cukup, Rusak atau Hancur tetapi jenis kerusakannya ak�f, seper� indikasi 
serangan mikroorganisme atau insek, dan kondisi keasamannya/ pH pada saat 
pengamatan terlalu �nggi (warna merah tua sekali, prioritas: 1). Representasi grafik 
Bahan dan Kondisi koleksi ini juga dimaknai dengan adanya Usia Rela�f Benda 
(URB) dan Kode Nomor Inventaris (KNI) untuk penyederhanaan, dan untuk 
melacak No. Inv. atau lokasi benda akan tetap dengan mudah dengan melihat 
Da�ar (Tabel 2, hal. 09, atau Da�ar Koleksi 01 sampai 10 terlampir). Dengan 
pemahaman ini, jika saat ini kita menjumpai kain katun berkondisi bagus (baik) tapi 
ada indikasi jamur atau �ngkat keasamannya �nggi maka koleksi tersebut 
dikategorikan mengalami ancaman/ kerusakan ak�f dan skala prioritas yang 
tadinya 5 menjadi 1 (indikator warna hijau berubah menjadi merah tua sekali).

Usia Rela�f Benda (URB) akan muncul secara otoma�s, jika kita telah 
mengisi kolom isian (data field) tahun perolehan benda. URB adalah hasil 
pengurangan tanggal sekarang (Today) dan Tanggal Perolehan Benda (TPB) 
Bilamana kita �dak mengetahui tahun perolehan koleksi maka perlu dilakukan 
Tafsir Usia Rela�f Benda (TURB). Proses TURB diawali dengan memunculkan 
keseluruhan data, dan langkah berikutnya dengan mensor�r nomor inventaris 
benda.  Jika ada lima koleksi yang diketahui TPB-nya nomor 1 dan 5, maka setelah 
pensor�ran akan diketahui bahwa URB koleksi nomor 2, 3 dan 4 adalah antara URB 
koleksi nomor 1 dan 5. Jika koleksi no 1 sebagai pembatas atas disebut sebagai 
Tanggal Perolehan Benda Atas (TPBA)  dan koleksi no 5 sebagai Tanggal Perolehan 
Benda Bawah (TPBB). Dengan mengisi kolom TPBA dan TPBB maka sistem 
database secara otoma�s menilai angka Tafsir Usia Rela�f Benda (TURB), Lihat 
Tabel 2, hal. 09 atau Lampiran Da�ar 01 sampai 10. Disinilah letak manfaat 800 
koleksi pembanding untuk mempertajam hasil TURB dan validasi data lain, serta 
meminimalkan kesalahan interpretasi data. Sebagai gambaran, apabila analisis 
dipaksakan dengan hanya hasil observasi 200 koleksi untuk mengetahui usia rela�f 
koleksi dengan KNI 2 sampai 9, sedangkan yang diketahui dengan KNI 1 dan 10. 
Maka �ngkat kesalahan dari hasil pengamatan semakin besar dan akan berdampak 
pula pada penyimpulan laju atau percepatan kerusakan koleksi yang diama�.

C. Pembahasan Observasi
Observasi 200 teks�l diantara 1.000 koleksi teks�l (800 sebagai pembanding) 

memberikan gambaran bahwa pen�ngnya mempertahankan iden�tas pada se�ap 
koleksi berupa nomor inventaris. No. Inv. ini harus ditulis dalam format angka 6 (enam 
digit), misalnya koleksi dengan nomor inventaris 11 a harus ditulis dengan 000011 a. 
Diawali dengan iden�tas no. inv. yang benar selanjutnya diiku� dengan nama benda, 
asal benda, bahan, ukuran, kondisi, lokasi dan dilengkapi foto benda. Sistema�ka 
penulisan lokasi benda yang benar adalah menjelaskan lokasi gedung, ruang, nomor 
lemari dan laci. Keterangan dalam format gabungan teks dan numerik bisa dinotasikan 
lebih sederhana secara otoma�s dalam sistem database komputer, misalnya: 
GB.ST5.011.02 berar� koleksi disimpan dalam Gedung B (GB), di ruang Storage Teks�l 
lantai 5 (ST5), lemari 11 (011) dan laci 2 (02). Foto yang melengkapi data koleksi harus 
dibuat link, dan dibuat otoma�s menyimpan alamat berkas/ file foto dimana 
disimpan. No. inv., nama benda, asal benda, bahan, ukuran, kondisi, lokasi dan foto 
benda adalah isian data (data field) pokok yang harus ditulis dalam mengisi lembar 
inventaris atau lembar kondisi koleksi.

Dari seribu koleksi teks�l menunjukkan bahwa 726 koleksi berkondisi baik, 115 
berkondisi cukup (baik), 152 berkondisi rusak, 7 berkondisi hancur, dan 8 koleksi 

mengalami kerusakan ak�f. Dari 152 koleksi rusak menunjukkan pula 129 berbahan 
selulose (10 diantaranya ada komponen logamnya) dan 11 berbahan protein (1 
diantaranya ada komponen logamnya), namun perlu diketahui dari seribu koleksi yang 
diama� memang 930 berbahan selulose. Tetapi data menunjukkan bahwa kain yang 
memiliki komponen logam lebih banyak yang mengalami kerusakan, perha�kan 
Gambar Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17. 

Kisaran perolehan koleksi teks�l yang diama� adalah dari tahun 1867 (berumur 
rela�f 148 tahun) dan tahun 1949 (berumur rela�f 65 tahun). Dari pengamatan yang 
dirunut (disor�r) menurut usia rela�fnya, kain yang berumur semakin tua bukan 
berar� semakin rusak, atau sebaliknya: kain yang berumur semakin muda bukan 
berar� kain semakin baik kondisinya, perha�kan Gambar 4 halaman 12 dan Gambar 
Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17. 

Analisis kerusakan dengan memper�mbangkan kandungan air (pada koleksi), 
kondisi pH dan data iklim pada masa lalu �dak dapat dilakukan karena “Conditional and 
Climatic Data” yang tersedia �dak tersinkronisasi dengan koleksi yang diobservasi. Format 
data yang ada masih dibuat konvensional (belum digital), sehingga sulit untuk analisisnya.

III. PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari hasil observasi 200 koleksi pilihan menunjukkan bahwa hanya 3 (1,5%) koleksi 
berkondisi Baik (Prioritas 5, kisaran usia rela�f 74 sampai 134 tahun); 41 (20%) koleksi 
berkondisi Cukup (Prioritas 4, kisaran usia rela�f 69 sampai 134 tahun); 149 (74%) koleksi 
berkondisi Rusak (Prioritas 3, kisaran usia 108 sampai 148 tahun); 7 (4%) koleksi berkondisi 
Hancur (Prioritas 2, kisaran usia 109 sampai 134 tahun) dan 8 (5%) koleksi mengalami 
kerusakan Ak�f (Prioritas 1, kisaran usia rela�f 113 sampai 134 tahun). Perha�kan Gambar 
Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17.  Gambaran hasil observasi terhadap 200 
koleksi ini ditujukan pada koleksi rusak sehingga 1,5% dari 200 koleksi yang diobservasi 
bukan berar� sama kalau 1,5% dari seluruh koleksi Museum Nasional. (Perha�kan 
pembahasan halaman 11, ada 726 koleksi berkondisi baik di antara 1.000 koleksi yang 
diama�.)

Teks�l berserat selulose (kulit kayu, serat kapas, serat nanas, dsb.) dan berserat 
protein (sutera atau wool) yang beronamen logam cenderung mengalami kerusakan 
dengan prioritas �nggi (1, 2 dan 3). Usia rela�f diatas 74 tahun pada teks�l berornamen 
logam juga lebih banyak mengalami kerusakan.

B. Saran
Observasi terhadap 200 yang koleksi teks�l dengan tahun perolehan antara tahun 

1867 dan 1950 ini lebih mengandalkan pengamatan visual dan perlu di�ndak-lanju� 
dengan uji bahan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Uji bahan diarahkan pada 
iden�fikasi serat secara laboratoris, cek pH, cek kandungan air pada serat dan cek 
kandungan logam lain (yang biasa digunakan pada proses pencelupan warna atau pada 
garam logam). Walaupun “conditional and climatic data” yang ada masih konvensional dan 
belum tersinkronisasi dengan 200 koleksi yang diobservasi, tetapi dari uraian diatas paling 
�dak telah membuk�kan bahwa metode analisis yang menerapkan sistem database 
komputer mempermudah proses pekerjaan  observasi. Hasil observasi dan analisis inipun 
sekaligus menjadi tolok ukur (benchmarking) keberhasilan usaha perawatan dan 
pengawetan teks�l di Museum Nasional setelah dicek untuk beberapa tahun yang akan 
datang.

Saran perawatan dari 200 koleksi teks�l yang telah diobservasi dapat dilihat dalam 
se�ap lembar kondisi teks�l terlampir, adapun uraian dan rincian proses perawatan dapat 
dilihat di naskah “Konservasi Teks�l” (dapat diunduh di www.primastoria.net). 
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  I. PENDAHULAUN
A. Latar Belakang

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Museum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, 
pengumpulan, registrasi, perawatan, pengawetan, pengamanan, penyajian, publikasi, 
dan fasilitasi di bidang benda bernilai budaya berskala nasional (Permendikbud No. 48 
Tahun 2012). Dalam rangka menjalankan fungsi perawatan dan pengawetan benda 
bernilai budaya berskala nasional, Museum Nasional memiliki Bidang Perawatan dan 
Pengawetan.  Garis besar kegiatan bidang ini adalah:
1. pelaksanaan observasi kondisi benda bernilai budaya berskala nasional;
2. pelaksanaan uji laboratorium benda bernilai budaya berskala nasional;
3. pelaksanaan perawatan benda bernilai budaya berskala nasional;
4. pelaksanaan pengawetan benda bernilai budaya berskala nasional; dan
5. pelaksanaan pemantauan lingkungan mikro benda bernilai budaya berskala nasional.

Bidang Perawatan dan Pengawetan memilki �ga seksi, yaitu: Seksi Observasi, 
Seksi Perawatan dan Seksi Pengawetan. Seksi Observasi mempunyai tugas melakukan 
pendataan, klasifikasi, dan penentuan penanganan serta uji laboratorium benda bernilai 
budaya berskala nasional. Seksi Perawatan mempunyai tugas melakukan pembersihan, 
perbaikan, rekonstruksi, dan restorasi benda bernilai budaya berskala nasional. Seksi 
Pengawetan mempunyai tugas melakukan penguatan dan pelapisan serta pemantauan 
lingkungan mikro benda bernilai budaya berskala nasional.

Seksi Observasi pada Bidang Perawatan dan Pengawetan - Museum Nasional, 
memiliki rincian tugas:
1. melakukan penyusunan program kerja Seksi dan konsep program kerja Bidang;
2. melakukan pengamatan dan pendataan kondisi koleksi benda bernilai budaya 

berskala nasional;
3. melakukan uji laboratorium benda bernilai budaya berskala nasional;
4. melakukan klasifikasi kondisi koleksi benda bernilai budaya berskala nasional;
5. melakukan rekomendasi penanganan koleksi benda bernilai budaya berskala nasional;
6. melakukan penyusunan bahan bantuan teknis di bidang observasi koleksi benda 

bernilai budaya berskala nasional;
7. melakukan evaluasi pelaksanaan observasi benda bernilai budaya berskala nasional;
8. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan

 9. melakukan penyusunan laporan Seksi.

Garis besar dari tugas tersebut adalah mengama� benda secara utuh, mengenali/ 
iden�fikasi bahan dan cara pembuatan/ pembentukan benda, mengenali/ iden�fikasi 
kerusakan, menganalisis kerusakan yang kemungkinan diakibatkan oleh sifat bahan, 
kontruksi benda, faktor kondisi iklim (suhu dan kelembaban udara, cahaya dan polusi), 
serta kemungkinan kesalahan dalam penanganan. Dari hasil amatan dilanjutkan dengan 

penyimpulan suatu kerusakan dan usulan perawatan dan pengawetan. 

 B. Landasan Hukum
Penyusunan Laporan Tahunan Perorangan pada Seksi Observasi – Bidang Perawatan 

dan Pengawetan, MUSEUM NASIONAL, dengan memper�mbangkan:  
1. UU No. 11 Tahun 2010 tentang CAGAR BUDAYA;
2. UU No. 5 Tahun 2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA (ASN);
3. PP No. 46 Thn. 2011 dan Perka BKN No. 1 Thn. 2013 tentang Sasaran Kerja PNS [SKP]; 
4. PP No. 66 Tahun 2015 tentang MUSEUM;
5. Permendikbud RI No. 48 Tahun 2012 tentang ORGANISASI & TATA KERJA MUSEUM 

NASIONAL;
6. Permendikbud RI No. 27 Tahun 2013 tentang RINCIAN TUGAS MUSEUM NASIONAL;
7. Permen PANRB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Standar 

Operasional Prosedur);
8. Perka BKN No. 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 

(Sasaran Kerja PNS [SKP]);
9. Perka BKN No. 7 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Manajerial (SKM PNS); 

10. Perka BKN No. 8 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Teknis (SKT PNS).

  II. PEMBAHASAN OBSERVASI
A. Dasar Teori

Tahapan pemeliharaan koleksi melipu� observasi, perawatan dan pengawetan. 
Proses observasi atau pengamatan yang dilakukan Seksi Observasi diawali dengan 
serangkain proses iden�fikasi dan klasifikasi bahan baik secara visual atau dengan uji 
bahan, mengama� dan mempelajari (jenis dan proses) kerusakan, dan bersama-sama 
dengan Seksi Perawatan dan Seksi Pengawetan akan memutuskan metode perawatan dan 
pengawetan secara tepat. Seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan seksi-seksi pada 
Bidang Perawatan dan Pengawetan ini akan dievalusi secara klinis dengan 
memper�mbangkan ancangan anali�k ilmiah atau empiris, yang selanjutnya disebut 
sebagai ‘studi atau kajian konservasi’. Dalam hal ini, iden�fikasi dan klasifikasi bahan 
dengan mempelajari data keterawatan koleksi, data kondisi iklim dan perangkat penunjang 
penyimpanan atau displai yang mengitarinya dalam rentang waktu tertentu (yang lazim 
disebut sebagai studi konservasi secara empiris). Contoh kajian empiris yang faktual adalah 
pendapat bahwa lilin lebah memiliki sifat �dak merusak kain dengan menunjukkan buk� 
fragmen kain yang terbungkus lilin yang sudah berumur ribuan tahun dari Mesir. 

Sedangkan yang ilmiah adalah suatu kegiatan studi yang lebih mengedepankan 
pengetahuan teori�s dan pengamatan dengan menggunakan alat (modern). Contohnya 
pembuk�an unsur logam sebagai garam logam pada proses pewarnaan dengan 
Spektroskopi Fluoresensi Sinar-X pada fragmen kain. Perha�kan Tabel 1 dan Gambar 2.

Rangkaian proses dan hasil kegiatan seksi-seksi dalam Bidang Perawatan dan 
Pengawetan (Bidang PP) akan terekam dalam formulir isian ‘Lembar Kondisi Koleksi’, 
selanjutnya disingkat LKKo. LKKo ini akan memuat informasi berkaitan nomor iden�tas dan 
nama koleksi, jenis bahan, jenis kerusakan (kondisi keterawatan), usulan perawatan 
(mencakup �ndakan yang bersifat kura�f – restora�f atau penghen�an proses kerusakan 
dan perbaikannya), serta usulan pengawetan (�ndakan yang bersifat preven�f atau 
penghambatan dari kemungkinan proses kerusakan). Menurut sifat dan jenis 
kerusakannya, Lembar Kondisi Koleksi (LKKo) akan dikelompokkan menjadi LKKo-Umum 
(Campuran), Logam, Batu, Keramik, Kayu, Teks�l, Kertas dan Lukisan. Kemudian Bidang PP 
ini juga melakukan survai kondisi klimatalogi yang informasinya dicantumkan dalam 
‘Lembar Data Klimatologi’, yang selanjutnya disebut LDK. LDK memuat keterangan yang 
berhubungan dengan suhu dan kelembaban udara (suhu permukaan dan kadar air benda), 
intesitas cahaya, radiasi ultra-violet (UV), dan polusi udara. Data atau dokumen tambahan 
(DDT) juga diperlukan, dan bisa berupa data jenis bahan dan konstruksi lemari simpan atau 

displai, gambar atau desain (�ga dimensi dan berskala ukuran) ruang simpan atau pamer, 
berikut bahan (pustaka) rujukan atau (data pribadi) narasumber. Lihat Lampiran 11 - 25.

Kumpulan informasi dalam LIK, LKKo, LDK dan DDT adalah dokumen pen�ng di 
museum yang harus terawat dan dikelola dengan baik. Dokumen-dokumen ini secara 
fisik bisa berupa lembar kertas cetakan atau berupa format digital (so�-copy siap cetak, 
selanjutnya disingkat SCSC, yang mungkin tersimpan dalam CD). Pengelolaan dokumen 
kertas (termasuk CD, sebagai data ma�) secara fisik yang biasanya dilakukan pustakawan 
atau arsiparis ini memerlukan folder, lemari simpan dan ruangan yang memadai. Tetapi 
pengelolaan kumpulan informasi pada LIK, LKKo, LDK dan DDT dalam sistem database 
konservasi (Dasi) adalah yang paling umum dilakukan pada abad informasi saat ini. 

Observasi terhadap 200 teks�l diantara 1.000  koleksi teks�l (800 koleksi sebagai 
pembanding) yang dilakukan secara visual ini dengan memper�mbangkan lingkup data 
(data field) sebagaimana dimuat dalam Blangko Lembar Kondisi Koleksi (Umum) dan 
Lembar Kondisi Teks�l (Khusus), lihat halaman 06 dan 07. Laju percepatan kerusakan 
teks�l dengan memper�mbangkan usia rela�f benda (URB), jenis bahan (yang 
dikonversi dalam bentuk angka, untuk selanjutnya disebut sebagai notasi jenis bahan dan 
disingkat NJB), kondisi benda saat pengamatan (yang dikonversi dalam bentuk angka, 
untuk selanjutnya disebut sebagai �ngkat kerusakan benda dan disingkat TKB). 
Observasi ini dianalisis dengan sistem database khusus konservasi (dengan kode 
CuraTool), yang secara langsung dan otoma�s menampilkan grafik sebagai hasil 
pembandingan antara URB, NJB dan TKB, lihat Gambar 3 hal. 11 dan Gambar 4 hal. 12. 
Analisis dari hasil observasi ini juga memper�mbangkan data-data LDK dan DDT.

B. Prosedur Observasi
1.  Mengama� benda koleksi secara menyeluruh (depan, belakang, samping kanan dan 

kiri, serta bagian atas dan bawah). Dengan sangat ha�-ha�, angkat benda dengan kaus 
tangan untuk melihat bagian bawah koleksi. dan mendetail. Gunakan pensil untuk 
mengisi formulir Lembar Kondisi Koleksi (LKKo & LKTe), hindari penggunaan ballpoint 
dan alat tulis ber�nta lain untuk menghindari resiko ternodanya koleksi dari alat tulis 
ber�nta tersebut. Lepaskan jam tangan, gelang tangan, alat tulis atau benda apapun 
yang berada di kantong baju, name tag yang digantungkan di krah baju atau leher, dan 
hal-hal lain yang bisa beresiko terhadap koleksi yang akan kita ama� (observasi).
Penjelasan Lembar Kondisi Koleksi (LKKo), lihat halaman 6 dan 7. Semua isian data 
(data field) pada Lembar Kondisi diberi nomor untuk kemudahan penjelasan dan 
pengkodean dalam hal untuk pembahasan (analisa data) berikut pelaporannya.
a. Keterangan Pokok: No. Urut, No. Inv., Nama Benda, Asal Benda, Keterangan/ Deskripsi 

Singkat, Ukuran, Kondisi dan Lokasi Benda. 
b. Bahan.  Bahan pembentuk koleksi secara umum dikelompokkan menjadi: Logam, 

Non-Logam, Selulose, Protein dan Lain-lain. Logam dan Non Logam dapat masuk 
kategori Anorganik, sedang Selulose dan Protein masuk kategori Organik. Jika 

bahan organik dari binatang dimasukkan dalam kelompok Protein, sedangkan 
yang dari tumbuh-tumbuhan masuk ke dalam kelompok Selulose. Tetapi ada 
bahan yang masuk kelompok Lain-lain karena bahan tersebut memiliki 
komponen organik dan anorganik. Bahan teks�l �dak bisa dikelompokkan hanya 
di satu kelompok Organik, tetapi harus dipisahkan ke Protein (teks�l yang 
berbahan dasar sutera atau wol) atau ke Selulose (teks�l yang berbahan dasar 
kapas, rami, atau goni). Bahan pembersih yang bersifat asam agak kuat dapat 
merusak kain terbuat dari kapas tapi aman bagi kain yang terbuat dari sutera. 
Perha�kan Lembar Kondisi Koleksi (LKKo) pada halaman 6, dan bandingkan 
dengan Lembar Kondisi Teks�l (LKTe) pada halaman 7.

c. Kondisi Benda Pada Saat Pengamatan. Kondisi keterawatan koleksi 
dikelompokkan menjadi Kerusakan Fisik (1. Rapuh, 2. Kotor, 3. Lemak, 4. Kelupas, 
5. Gores,  6. Retak, 7. Patah, 8. Hilang, 9. Basah, 10. Kering, 11. Lain), Kerusakan 
Kimiawi (1. Lapuk, 2. Pudar, 3. Korosi, 4. Oksidasi, 5. Bau, 6. Noda, 7. Kristal garam, 
8. Lain) dan Kerusakan Bio�s (1. Jamur, 2. Insek, 3. Ganggang, 4. Lumut, 5. Lichens, 
6. Lain). Kondisi rapuh (fragile) pada kelompok kerusakan fisik dibedakan dengan 
lapuk (brittle) pada kelompok kerusakan kimiawi, karena dalam penger�an ini 
rapuh bisa dimungkinkan menjadi agak kuat setelah proses kontrol kelembaban, 
sedangkan lapuk cenderung ke arah hancur dan �dak bisa direkondisi lagi.

d. Kondisi Iklim Mikro dan Makro Pada Saat Pengamatan. Dengan memper- 
�mbangkan Lembar Data Klimatologi (LDK), serta memperhitungkan alat-alat 
ukur dan prosedur kalibrasi.
Iklim mikro adalah kondisi suhu, kelembaban, cahaya dan sejenisnya yang ada 
disekitar benda atau koleksi. Data iklim mikro biasanya dicatat di Lembar Kondisi 
Koleksi (seperti pada halaman 6 dan 7). Kalau koleksi ditempatkan dalam lemari simpan 
berarti iklim mikro sama dengan  yang ada didalam lemari simpan. Sedangkan yang 
iklim makro adalah kondisi suhu, kelembaban, cahaya dan sejenisnya yang ada diluar 
iklim mikro. Data iklim makro biasanya dicatat di Lembar Data Klimatologi (halaman 
18 dan 19). Weintraub (2002) menjelaskan pengertian dan perhitungan Equilibrium 
Moisture Content (EMC) dan EMC/RH isotherm bahan organik (kapas, linen, kertas, 
kayu, dsb.); serta kapasitas bu�ering (MH) dan rekondisi silicagel.

e. Usulan Perawatan dan Pengawetan. Dibahas secara lengkap di “Teks�l 
Tradisional: Pengenalan Bahan dan Teknik” dan “Konservasi Teks�l”;

f.  Usulan Uji Bahan (Laboratorium). Melalui serangkaian proses observasi dari 
sekian banyak koleksi atau memper�mbangkan suatu kondisi tertentu 
terjadinya kerusakan pada koleksi, Konservator akan mengusulkan uji bahan. Uji 
bahan dimaksudkan untuk mengetahui proses terjadinya kerusakan dan atau 
penguatan data pendukung untuk keperluan studi konservasi dan koleksi �ngkat 
lanjut. Studi �ngkat lanjut ini bisa berupa pembuatan Alur Waktu (Timeline) 
bahan atau tehnik pembuatan suatu benda pada suatu masa atau periode 
tertentu, yang mana bahan atau tehnik ini sebagai bagian dari suatu koleksi yang 
�dak bisa digan�kan (sebagai atribut teknologis). 

[ 15 ]

g. Teknik Pengamatan. Teknik pengamataan adalah penjelasan dengan cara dan alat 
bantu apa pada saat seseorang mengama� kondisi keterawatan koleksi di 
museum.

2. Analisis Data Observasi. 
Analisis data observasi bisa dilakukan pada beberapa kemungkinan. Pertama 

adalah analisis berdasarkan dari pengumpulan data proses perawatan dan 
pengawetan, data iklim pada lingkungan benda yang menjalani proses perawatan 
dan pengawetan, data iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG) untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, serta data-data pendukung lainnya. 
Kedua adalah analisis data hasil observasi dari sejumlah koleksi (kumpulan data hasil 
observasi sendiri). Ke�ga adalah pembahasan berdasarkan gabungan dari langkah 
pertama dan kedua. Tetapi pokok bahasan utama tetap, yakni penyimpulan tentang 
kondisi keterawatan koleksi berkaitan dengan kondisi bahan, cara pembuatan dan 
kondisi iklim yang mengitarinya. Evaluasi dan �njauan proses kerja perawatan dan 
pengawetan pada masa lalu dan masa akan datang juga akan dilakukan. 

Entri data hasil survei lapangan pada Lembar Kondisi Teks�l (LKTe, hal. 07) ke 
dalam sistem database khusus konservasi, dan selanjutnya di�njau dan diedit melalui 
Menu Da�ar Edi�ng dan Kontrol Data (Tabel 2, hal. 09). Ada konversi data teks ke 
bentuk numerik, sehingga data dapat langsung dipresentasikan dalam bentuk grafik. 
Konversi ini akan melipu�: Jenis Bahan (NJB) dan Tingkat Kerusakan Benda (TKB). 

Notasi Jenis Bahan (NJB): untuk bahan selulose (kulit kayu, kapas, serat nanas, dan 
sejenisnya) memiliki angka 40 (warna hijau); untuk bahan protein (sutera, wool, 
kulit binatang, dan sejenisnya) memiliki angka 50 (warna kuning); untuk bahan 
logam memiliki angka 5 (warna merah); untuk kombinasi selulose dan logam 
memiliki angka 45 (warna hijau tua) dan untuk bahan kombinasi protein dan logam 
memiliki angka 55 (warna kuning tua). Di sini, Sistem Database Konservasi akan 
secara otoma�s menampilkan Grafik Analisis Spontan (GAS) untuk mengetahui 
hubungan antara Usia (URB), Bahan (NJB) dan Tingkat Kerusakan Benda (TKB), 
lihat gambar 3 dan 4 pada halaman 11 dan 12. 

Tingkat Kerusakan Benda (TKB) 10 berar� berkondisi Baik (warna hijau, 
prioritas konservasi: 5); 15 berar� berkondisi Cukup (warna kuning, prioritas: 4); 20 
berar� berkondisi Rusak (warna merah muda, prioritas: 3); 25 berar� berkondisi 
Hancur (warna merah tua, prioritas: 2); 30 berar� berkondisi fisik benda bisa Baik, 
Cukup, Rusak atau Hancur tetapi jenis kerusakannya ak�f, seper� indikasi 
serangan mikroorganisme atau insek, dan kondisi keasamannya/ pH pada saat 
pengamatan terlalu �nggi (warna merah tua sekali, prioritas: 1). Representasi grafik 
Bahan dan Kondisi koleksi ini juga dimaknai dengan adanya Usia Rela�f Benda 
(URB) dan Kode Nomor Inventaris (KNI) untuk penyederhanaan, dan untuk 
melacak No. Inv. atau lokasi benda akan tetap dengan mudah dengan melihat 
Da�ar (Tabel 2, hal. 09, atau Da�ar Koleksi 01 sampai 10 terlampir). Dengan 
pemahaman ini, jika saat ini kita menjumpai kain katun berkondisi bagus (baik) tapi 
ada indikasi jamur atau �ngkat keasamannya �nggi maka koleksi tersebut 
dikategorikan mengalami ancaman/ kerusakan ak�f dan skala prioritas yang 
tadinya 5 menjadi 1 (indikator warna hijau berubah menjadi merah tua sekali).

Usia Rela�f Benda (URB) akan muncul secara otoma�s, jika kita telah 
mengisi kolom isian (data field) tahun perolehan benda. URB adalah hasil 
pengurangan tanggal sekarang (Today) dan Tanggal Perolehan Benda (TPB) 
Bilamana kita �dak mengetahui tahun perolehan koleksi maka perlu dilakukan 
Tafsir Usia Rela�f Benda (TURB). Proses TURB diawali dengan memunculkan 
keseluruhan data, dan langkah berikutnya dengan mensor�r nomor inventaris 
benda.  Jika ada lima koleksi yang diketahui TPB-nya nomor 1 dan 5, maka setelah 
pensor�ran akan diketahui bahwa URB koleksi nomor 2, 3 dan 4 adalah antara URB 
koleksi nomor 1 dan 5. Jika koleksi no 1 sebagai pembatas atas disebut sebagai 
Tanggal Perolehan Benda Atas (TPBA)  dan koleksi no 5 sebagai Tanggal Perolehan 
Benda Bawah (TPBB). Dengan mengisi kolom TPBA dan TPBB maka sistem 
database secara otoma�s menilai angka Tafsir Usia Rela�f Benda (TURB), Lihat 
Tabel 2, hal. 09 atau Lampiran Da�ar 01 sampai 10. Disinilah letak manfaat 800 
koleksi pembanding untuk mempertajam hasil TURB dan validasi data lain, serta 
meminimalkan kesalahan interpretasi data. Sebagai gambaran, apabila analisis 
dipaksakan dengan hanya hasil observasi 200 koleksi untuk mengetahui usia rela�f 
koleksi dengan KNI 2 sampai 9, sedangkan yang diketahui dengan KNI 1 dan 10. 
Maka �ngkat kesalahan dari hasil pengamatan semakin besar dan akan berdampak 
pula pada penyimpulan laju atau percepatan kerusakan koleksi yang diama�.

C. Pembahasan Observasi
Observasi 200 teks�l diantara 1.000 koleksi teks�l (800 sebagai pembanding) 

memberikan gambaran bahwa pen�ngnya mempertahankan iden�tas pada se�ap 
koleksi berupa nomor inventaris. No. Inv. ini harus ditulis dalam format angka 6 (enam 
digit), misalnya koleksi dengan nomor inventaris 11 a harus ditulis dengan 000011 a. 
Diawali dengan iden�tas no. inv. yang benar selanjutnya diiku� dengan nama benda, 
asal benda, bahan, ukuran, kondisi, lokasi dan dilengkapi foto benda. Sistema�ka 
penulisan lokasi benda yang benar adalah menjelaskan lokasi gedung, ruang, nomor 
lemari dan laci. Keterangan dalam format gabungan teks dan numerik bisa dinotasikan 
lebih sederhana secara otoma�s dalam sistem database komputer, misalnya: 
GB.ST5.011.02 berar� koleksi disimpan dalam Gedung B (GB), di ruang Storage Teks�l 
lantai 5 (ST5), lemari 11 (011) dan laci 2 (02). Foto yang melengkapi data koleksi harus 
dibuat link, dan dibuat otoma�s menyimpan alamat berkas/ file foto dimana 
disimpan. No. inv., nama benda, asal benda, bahan, ukuran, kondisi, lokasi dan foto 
benda adalah isian data (data field) pokok yang harus ditulis dalam mengisi lembar 
inventaris atau lembar kondisi koleksi.

Dari seribu koleksi teks�l menunjukkan bahwa 726 koleksi berkondisi baik, 115 
berkondisi cukup (baik), 152 berkondisi rusak, 7 berkondisi hancur, dan 8 koleksi 

mengalami kerusakan ak�f. Dari 152 koleksi rusak menunjukkan pula 129 berbahan 
selulose (10 diantaranya ada komponen logamnya) dan 11 berbahan protein (1 
diantaranya ada komponen logamnya), namun perlu diketahui dari seribu koleksi yang 
diama� memang 930 berbahan selulose. Tetapi data menunjukkan bahwa kain yang 
memiliki komponen logam lebih banyak yang mengalami kerusakan, perha�kan 
Gambar Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17. 

Kisaran perolehan koleksi teks�l yang diama� adalah dari tahun 1867 (berumur 
rela�f 148 tahun) dan tahun 1949 (berumur rela�f 65 tahun). Dari pengamatan yang 
dirunut (disor�r) menurut usia rela�fnya, kain yang berumur semakin tua bukan 
berar� semakin rusak, atau sebaliknya: kain yang berumur semakin muda bukan 
berar� kain semakin baik kondisinya, perha�kan Gambar 4 halaman 12 dan Gambar 
Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17. 

Analisis kerusakan dengan memper�mbangkan kandungan air (pada koleksi), 
kondisi pH dan data iklim pada masa lalu �dak dapat dilakukan karena “Conditional and 
Climatic Data” yang tersedia �dak tersinkronisasi dengan koleksi yang diobservasi. Format 
data yang ada masih dibuat konvensional (belum digital), sehingga sulit untuk analisisnya.

III. PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari hasil observasi 200 koleksi pilihan menunjukkan bahwa hanya 3 (1,5%) koleksi 
berkondisi Baik (Prioritas 5, kisaran usia rela�f 74 sampai 134 tahun); 41 (20%) koleksi 
berkondisi Cukup (Prioritas 4, kisaran usia rela�f 69 sampai 134 tahun); 149 (74%) koleksi 
berkondisi Rusak (Prioritas 3, kisaran usia 108 sampai 148 tahun); 7 (4%) koleksi berkondisi 
Hancur (Prioritas 2, kisaran usia 109 sampai 134 tahun) dan 8 (5%) koleksi mengalami 
kerusakan Ak�f (Prioritas 1, kisaran usia rela�f 113 sampai 134 tahun). Perha�kan Gambar 
Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17.  Gambaran hasil observasi terhadap 200 
koleksi ini ditujukan pada koleksi rusak sehingga 1,5% dari 200 koleksi yang diobservasi 
bukan berar� sama kalau 1,5% dari seluruh koleksi Museum Nasional. (Perha�kan 
pembahasan halaman 11, ada 726 koleksi berkondisi baik di antara 1.000 koleksi yang 
diama�.)

Teks�l berserat selulose (kulit kayu, serat kapas, serat nanas, dsb.) dan berserat 
protein (sutera atau wool) yang beronamen logam cenderung mengalami kerusakan 
dengan prioritas �nggi (1, 2 dan 3). Usia rela�f diatas 74 tahun pada teks�l berornamen 
logam juga lebih banyak mengalami kerusakan.

B. Saran
Observasi terhadap 200 yang koleksi teks�l dengan tahun perolehan antara tahun 

1867 dan 1950 ini lebih mengandalkan pengamatan visual dan perlu di�ndak-lanju� 
dengan uji bahan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Uji bahan diarahkan pada 
iden�fikasi serat secara laboratoris, cek pH, cek kandungan air pada serat dan cek 
kandungan logam lain (yang biasa digunakan pada proses pencelupan warna atau pada 
garam logam). Walaupun “conditional and climatic data” yang ada masih konvensional dan 
belum tersinkronisasi dengan 200 koleksi yang diobservasi, tetapi dari uraian diatas paling 
�dak telah membuk�kan bahwa metode analisis yang menerapkan sistem database 
komputer mempermudah proses pekerjaan  observasi. Hasil observasi dan analisis inipun 
sekaligus menjadi tolok ukur (benchmarking) keberhasilan usaha perawatan dan 
pengawetan teks�l di Museum Nasional setelah dicek untuk beberapa tahun yang akan 
datang.

Saran perawatan dari 200 koleksi teks�l yang telah diobservasi dapat dilihat dalam 
se�ap lembar kondisi teks�l terlampir, adapun uraian dan rincian proses perawatan dapat 
dilihat di naskah “Konservasi Teks�l” (dapat diunduh di www.primastoria.net). 
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  I. PENDAHULAUN
A. Latar Belakang

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Museum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, 
pengumpulan, registrasi, perawatan, pengawetan, pengamanan, penyajian, publikasi, 
dan fasilitasi di bidang benda bernilai budaya berskala nasional (Permendikbud No. 48 
Tahun 2012). Dalam rangka menjalankan fungsi perawatan dan pengawetan benda 
bernilai budaya berskala nasional, Museum Nasional memiliki Bidang Perawatan dan 
Pengawetan.  Garis besar kegiatan bidang ini adalah:
1. pelaksanaan observasi kondisi benda bernilai budaya berskala nasional;
2. pelaksanaan uji laboratorium benda bernilai budaya berskala nasional;
3. pelaksanaan perawatan benda bernilai budaya berskala nasional;
4. pelaksanaan pengawetan benda bernilai budaya berskala nasional; dan
5. pelaksanaan pemantauan lingkungan mikro benda bernilai budaya berskala nasional.

Bidang Perawatan dan Pengawetan memilki �ga seksi, yaitu: Seksi Observasi, 
Seksi Perawatan dan Seksi Pengawetan. Seksi Observasi mempunyai tugas melakukan 
pendataan, klasifikasi, dan penentuan penanganan serta uji laboratorium benda bernilai 
budaya berskala nasional. Seksi Perawatan mempunyai tugas melakukan pembersihan, 
perbaikan, rekonstruksi, dan restorasi benda bernilai budaya berskala nasional. Seksi 
Pengawetan mempunyai tugas melakukan penguatan dan pelapisan serta pemantauan 
lingkungan mikro benda bernilai budaya berskala nasional.

Seksi Observasi pada Bidang Perawatan dan Pengawetan - Museum Nasional, 
memiliki rincian tugas:
1. melakukan penyusunan program kerja Seksi dan konsep program kerja Bidang;
2. melakukan pengamatan dan pendataan kondisi koleksi benda bernilai budaya 

berskala nasional;
3. melakukan uji laboratorium benda bernilai budaya berskala nasional;
4. melakukan klasifikasi kondisi koleksi benda bernilai budaya berskala nasional;
5. melakukan rekomendasi penanganan koleksi benda bernilai budaya berskala nasional;
6. melakukan penyusunan bahan bantuan teknis di bidang observasi koleksi benda 

bernilai budaya berskala nasional;
7. melakukan evaluasi pelaksanaan observasi benda bernilai budaya berskala nasional;
8. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan

 9. melakukan penyusunan laporan Seksi.

Garis besar dari tugas tersebut adalah mengama� benda secara utuh, mengenali/ 
iden�fikasi bahan dan cara pembuatan/ pembentukan benda, mengenali/ iden�fikasi 
kerusakan, menganalisis kerusakan yang kemungkinan diakibatkan oleh sifat bahan, 
kontruksi benda, faktor kondisi iklim (suhu dan kelembaban udara, cahaya dan polusi), 
serta kemungkinan kesalahan dalam penanganan. Dari hasil amatan dilanjutkan dengan 

penyimpulan suatu kerusakan dan usulan perawatan dan pengawetan. 

 B. Landasan Hukum
Penyusunan Laporan Tahunan Perorangan pada Seksi Observasi – Bidang Perawatan 

dan Pengawetan, MUSEUM NASIONAL, dengan memper�mbangkan:  
1. UU No. 11 Tahun 2010 tentang CAGAR BUDAYA;
2. UU No. 5 Tahun 2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA (ASN);
3. PP No. 46 Thn. 2011 dan Perka BKN No. 1 Thn. 2013 tentang Sasaran Kerja PNS [SKP]; 
4. PP No. 66 Tahun 2015 tentang MUSEUM;
5. Permendikbud RI No. 48 Tahun 2012 tentang ORGANISASI & TATA KERJA MUSEUM 

NASIONAL;
6. Permendikbud RI No. 27 Tahun 2013 tentang RINCIAN TUGAS MUSEUM NASIONAL;
7. Permen PANRB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Standar 

Operasional Prosedur);
8. Perka BKN No. 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 

(Sasaran Kerja PNS [SKP]);
9. Perka BKN No. 7 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Manajerial (SKM PNS); 

10. Perka BKN No. 8 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Teknis (SKT PNS).

  II. PEMBAHASAN OBSERVASI
A. Dasar Teori

Tahapan pemeliharaan koleksi melipu� observasi, perawatan dan pengawetan. 
Proses observasi atau pengamatan yang dilakukan Seksi Observasi diawali dengan 
serangkain proses iden�fikasi dan klasifikasi bahan baik secara visual atau dengan uji 
bahan, mengama� dan mempelajari (jenis dan proses) kerusakan, dan bersama-sama 
dengan Seksi Perawatan dan Seksi Pengawetan akan memutuskan metode perawatan dan 
pengawetan secara tepat. Seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan seksi-seksi pada 
Bidang Perawatan dan Pengawetan ini akan dievalusi secara klinis dengan 
memper�mbangkan ancangan anali�k ilmiah atau empiris, yang selanjutnya disebut 
sebagai ‘studi atau kajian konservasi’. Dalam hal ini, iden�fikasi dan klasifikasi bahan 
dengan mempelajari data keterawatan koleksi, data kondisi iklim dan perangkat penunjang 
penyimpanan atau displai yang mengitarinya dalam rentang waktu tertentu (yang lazim 
disebut sebagai studi konservasi secara empiris). Contoh kajian empiris yang faktual adalah 
pendapat bahwa lilin lebah memiliki sifat �dak merusak kain dengan menunjukkan buk� 
fragmen kain yang terbungkus lilin yang sudah berumur ribuan tahun dari Mesir. 

Sedangkan yang ilmiah adalah suatu kegiatan studi yang lebih mengedepankan 
pengetahuan teori�s dan pengamatan dengan menggunakan alat (modern). Contohnya 
pembuk�an unsur logam sebagai garam logam pada proses pewarnaan dengan 
Spektroskopi Fluoresensi Sinar-X pada fragmen kain. Perha�kan Tabel 1 dan Gambar 2.

Rangkaian proses dan hasil kegiatan seksi-seksi dalam Bidang Perawatan dan 
Pengawetan (Bidang PP) akan terekam dalam formulir isian ‘Lembar Kondisi Koleksi’, 
selanjutnya disingkat LKKo. LKKo ini akan memuat informasi berkaitan nomor iden�tas dan 
nama koleksi, jenis bahan, jenis kerusakan (kondisi keterawatan), usulan perawatan 
(mencakup �ndakan yang bersifat kura�f – restora�f atau penghen�an proses kerusakan 
dan perbaikannya), serta usulan pengawetan (�ndakan yang bersifat preven�f atau 
penghambatan dari kemungkinan proses kerusakan). Menurut sifat dan jenis 
kerusakannya, Lembar Kondisi Koleksi (LKKo) akan dikelompokkan menjadi LKKo-Umum 
(Campuran), Logam, Batu, Keramik, Kayu, Teks�l, Kertas dan Lukisan. Kemudian Bidang PP 
ini juga melakukan survai kondisi klimatalogi yang informasinya dicantumkan dalam 
‘Lembar Data Klimatologi’, yang selanjutnya disebut LDK. LDK memuat keterangan yang 
berhubungan dengan suhu dan kelembaban udara (suhu permukaan dan kadar air benda), 
intesitas cahaya, radiasi ultra-violet (UV), dan polusi udara. Data atau dokumen tambahan 
(DDT) juga diperlukan, dan bisa berupa data jenis bahan dan konstruksi lemari simpan atau 

displai, gambar atau desain (�ga dimensi dan berskala ukuran) ruang simpan atau pamer, 
berikut bahan (pustaka) rujukan atau (data pribadi) narasumber. Lihat Lampiran 11 - 25.

Kumpulan informasi dalam LIK, LKKo, LDK dan DDT adalah dokumen pen�ng di 
museum yang harus terawat dan dikelola dengan baik. Dokumen-dokumen ini secara 
fisik bisa berupa lembar kertas cetakan atau berupa format digital (so�-copy siap cetak, 
selanjutnya disingkat SCSC, yang mungkin tersimpan dalam CD). Pengelolaan dokumen 
kertas (termasuk CD, sebagai data ma�) secara fisik yang biasanya dilakukan pustakawan 
atau arsiparis ini memerlukan folder, lemari simpan dan ruangan yang memadai. Tetapi 
pengelolaan kumpulan informasi pada LIK, LKKo, LDK dan DDT dalam sistem database 
konservasi (Dasi) adalah yang paling umum dilakukan pada abad informasi saat ini. 

Observasi terhadap 200 teks�l diantara 1.000  koleksi teks�l (800 koleksi sebagai 
pembanding) yang dilakukan secara visual ini dengan memper�mbangkan lingkup data 
(data field) sebagaimana dimuat dalam Blangko Lembar Kondisi Koleksi (Umum) dan 
Lembar Kondisi Teks�l (Khusus), lihat halaman 06 dan 07. Laju percepatan kerusakan 
teks�l dengan memper�mbangkan usia rela�f benda (URB), jenis bahan (yang 
dikonversi dalam bentuk angka, untuk selanjutnya disebut sebagai notasi jenis bahan dan 
disingkat NJB), kondisi benda saat pengamatan (yang dikonversi dalam bentuk angka, 
untuk selanjutnya disebut sebagai �ngkat kerusakan benda dan disingkat TKB). 
Observasi ini dianalisis dengan sistem database khusus konservasi (dengan kode 
CuraTool), yang secara langsung dan otoma�s menampilkan grafik sebagai hasil 
pembandingan antara URB, NJB dan TKB, lihat Gambar 3 hal. 11 dan Gambar 4 hal. 12. 
Analisis dari hasil observasi ini juga memper�mbangkan data-data LDK dan DDT.

B. Prosedur Observasi
1.  Mengama� benda koleksi secara menyeluruh (depan, belakang, samping kanan dan 

kiri, serta bagian atas dan bawah). Dengan sangat ha�-ha�, angkat benda dengan kaus 
tangan untuk melihat bagian bawah koleksi. dan mendetail. Gunakan pensil untuk 
mengisi formulir Lembar Kondisi Koleksi (LKKo & LKTe), hindari penggunaan ballpoint 
dan alat tulis ber�nta lain untuk menghindari resiko ternodanya koleksi dari alat tulis 
ber�nta tersebut. Lepaskan jam tangan, gelang tangan, alat tulis atau benda apapun 
yang berada di kantong baju, name tag yang digantungkan di krah baju atau leher, dan 
hal-hal lain yang bisa beresiko terhadap koleksi yang akan kita ama� (observasi).
Penjelasan Lembar Kondisi Koleksi (LKKo), lihat halaman 6 dan 7. Semua isian data 
(data field) pada Lembar Kondisi diberi nomor untuk kemudahan penjelasan dan 
pengkodean dalam hal untuk pembahasan (analisa data) berikut pelaporannya.
a. Keterangan Pokok: No. Urut, No. Inv., Nama Benda, Asal Benda, Keterangan/ Deskripsi 

Singkat, Ukuran, Kondisi dan Lokasi Benda. 
b. Bahan.  Bahan pembentuk koleksi secara umum dikelompokkan menjadi: Logam, 

Non-Logam, Selulose, Protein dan Lain-lain. Logam dan Non Logam dapat masuk 
kategori Anorganik, sedang Selulose dan Protein masuk kategori Organik. Jika 

bahan organik dari binatang dimasukkan dalam kelompok Protein, sedangkan 
yang dari tumbuh-tumbuhan masuk ke dalam kelompok Selulose. Tetapi ada 
bahan yang masuk kelompok Lain-lain karena bahan tersebut memiliki 
komponen organik dan anorganik. Bahan teks�l �dak bisa dikelompokkan hanya 
di satu kelompok Organik, tetapi harus dipisahkan ke Protein (teks�l yang 
berbahan dasar sutera atau wol) atau ke Selulose (teks�l yang berbahan dasar 
kapas, rami, atau goni). Bahan pembersih yang bersifat asam agak kuat dapat 
merusak kain terbuat dari kapas tapi aman bagi kain yang terbuat dari sutera. 
Perha�kan Lembar Kondisi Koleksi (LKKo) pada halaman 6, dan bandingkan 
dengan Lembar Kondisi Teks�l (LKTe) pada halaman 7.

c. Kondisi Benda Pada Saat Pengamatan. Kondisi keterawatan koleksi 
dikelompokkan menjadi Kerusakan Fisik (1. Rapuh, 2. Kotor, 3. Lemak, 4. Kelupas, 
5. Gores,  6. Retak, 7. Patah, 8. Hilang, 9. Basah, 10. Kering, 11. Lain), Kerusakan 
Kimiawi (1. Lapuk, 2. Pudar, 3. Korosi, 4. Oksidasi, 5. Bau, 6. Noda, 7. Kristal garam, 
8. Lain) dan Kerusakan Bio�s (1. Jamur, 2. Insek, 3. Ganggang, 4. Lumut, 5. Lichens, 
6. Lain). Kondisi rapuh (fragile) pada kelompok kerusakan fisik dibedakan dengan 
lapuk (brittle) pada kelompok kerusakan kimiawi, karena dalam penger�an ini 
rapuh bisa dimungkinkan menjadi agak kuat setelah proses kontrol kelembaban, 
sedangkan lapuk cenderung ke arah hancur dan �dak bisa direkondisi lagi.

d. Kondisi Iklim Mikro dan Makro Pada Saat Pengamatan. Dengan memper- 
�mbangkan Lembar Data Klimatologi (LDK), serta memperhitungkan alat-alat 
ukur dan prosedur kalibrasi.
Iklim mikro adalah kondisi suhu, kelembaban, cahaya dan sejenisnya yang ada 
disekitar benda atau koleksi. Data iklim mikro biasanya dicatat di Lembar Kondisi 
Koleksi (seperti pada halaman 6 dan 7). Kalau koleksi ditempatkan dalam lemari simpan 
berarti iklim mikro sama dengan  yang ada didalam lemari simpan. Sedangkan yang 
iklim makro adalah kondisi suhu, kelembaban, cahaya dan sejenisnya yang ada diluar 
iklim mikro. Data iklim makro biasanya dicatat di Lembar Data Klimatologi (halaman 
18 dan 19). Weintraub (2002) menjelaskan pengertian dan perhitungan Equilibrium 
Moisture Content (EMC) dan EMC/RH isotherm bahan organik (kapas, linen, kertas, 
kayu, dsb.); serta kapasitas bu�ering (MH) dan rekondisi silicagel.

e. Usulan Perawatan dan Pengawetan. Dibahas secara lengkap di “Teks�l 
Tradisional: Pengenalan Bahan dan Teknik” dan “Konservasi Teks�l”;

f.  Usulan Uji Bahan (Laboratorium). Melalui serangkaian proses observasi dari 
sekian banyak koleksi atau memper�mbangkan suatu kondisi tertentu 
terjadinya kerusakan pada koleksi, Konservator akan mengusulkan uji bahan. Uji 
bahan dimaksudkan untuk mengetahui proses terjadinya kerusakan dan atau 
penguatan data pendukung untuk keperluan studi konservasi dan koleksi �ngkat 
lanjut. Studi �ngkat lanjut ini bisa berupa pembuatan Alur Waktu (Timeline) 
bahan atau tehnik pembuatan suatu benda pada suatu masa atau periode 
tertentu, yang mana bahan atau tehnik ini sebagai bagian dari suatu koleksi yang 
�dak bisa digan�kan (sebagai atribut teknologis). 

g. Teknik Pengamatan. Teknik pengamataan adalah penjelasan dengan cara dan alat 
bantu apa pada saat seseorang mengama� kondisi keterawatan koleksi di 
museum.

2. Analisis Data Observasi. 
Analisis data observasi bisa dilakukan pada beberapa kemungkinan. Pertama 

adalah analisis berdasarkan dari pengumpulan data proses perawatan dan 
pengawetan, data iklim pada lingkungan benda yang menjalani proses perawatan 
dan pengawetan, data iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG) untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, serta data-data pendukung lainnya. 
Kedua adalah analisis data hasil observasi dari sejumlah koleksi (kumpulan data hasil 
observasi sendiri). Ke�ga adalah pembahasan berdasarkan gabungan dari langkah 
pertama dan kedua. Tetapi pokok bahasan utama tetap, yakni penyimpulan tentang 
kondisi keterawatan koleksi berkaitan dengan kondisi bahan, cara pembuatan dan 
kondisi iklim yang mengitarinya. Evaluasi dan �njauan proses kerja perawatan dan 
pengawetan pada masa lalu dan masa akan datang juga akan dilakukan. 

Entri data hasil survei lapangan pada Lembar Kondisi Teks�l (LKTe, hal. 07) ke 
dalam sistem database khusus konservasi, dan selanjutnya di�njau dan diedit melalui 
Menu Da�ar Edi�ng dan Kontrol Data (Tabel 2, hal. 09). Ada konversi data teks ke 
bentuk numerik, sehingga data dapat langsung dipresentasikan dalam bentuk grafik. 
Konversi ini akan melipu�: Jenis Bahan (NJB) dan Tingkat Kerusakan Benda (TKB). 

Notasi Jenis Bahan (NJB): untuk bahan selulose (kulit kayu, kapas, serat nanas, dan 
sejenisnya) memiliki angka 40 (warna hijau); untuk bahan protein (sutera, wool, 
kulit binatang, dan sejenisnya) memiliki angka 50 (warna kuning); untuk bahan 
logam memiliki angka 5 (warna merah); untuk kombinasi selulose dan logam 
memiliki angka 45 (warna hijau tua) dan untuk bahan kombinasi protein dan logam 
memiliki angka 55 (warna kuning tua). Di sini, Sistem Database Konservasi akan 
secara otoma�s menampilkan Grafik Analisis Spontan (GAS) untuk mengetahui 
hubungan antara Usia (URB), Bahan (NJB) dan Tingkat Kerusakan Benda (TKB), 
lihat gambar 3 dan 4 pada halaman 11 dan 12. 

Tingkat Kerusakan Benda (TKB) 10 berar� berkondisi Baik (warna hijau, 
prioritas konservasi: 5); 15 berar� berkondisi Cukup (warna kuning, prioritas: 4); 20 
berar� berkondisi Rusak (warna merah muda, prioritas: 3); 25 berar� berkondisi 
Hancur (warna merah tua, prioritas: 2); 30 berar� berkondisi fisik benda bisa Baik, 
Cukup, Rusak atau Hancur tetapi jenis kerusakannya ak�f, seper� indikasi 
serangan mikroorganisme atau insek, dan kondisi keasamannya/ pH pada saat 
pengamatan terlalu �nggi (warna merah tua sekali, prioritas: 1). Representasi grafik 
Bahan dan Kondisi koleksi ini juga dimaknai dengan adanya Usia Rela�f Benda 
(URB) dan Kode Nomor Inventaris (KNI) untuk penyederhanaan, dan untuk 
melacak No. Inv. atau lokasi benda akan tetap dengan mudah dengan melihat 
Da�ar (Tabel 2, hal. 09, atau Da�ar Koleksi 01 sampai 10 terlampir). Dengan 
pemahaman ini, jika saat ini kita menjumpai kain katun berkondisi bagus (baik) tapi 
ada indikasi jamur atau �ngkat keasamannya �nggi maka koleksi tersebut 
dikategorikan mengalami ancaman/ kerusakan ak�f dan skala prioritas yang 
tadinya 5 menjadi 1 (indikator warna hijau berubah menjadi merah tua sekali).

Usia Rela�f Benda (URB) akan muncul secara otoma�s, jika kita telah 
mengisi kolom isian (data field) tahun perolehan benda. URB adalah hasil 
pengurangan tanggal sekarang (Today) dan Tanggal Perolehan Benda (TPB) 
Bilamana kita �dak mengetahui tahun perolehan koleksi maka perlu dilakukan 
Tafsir Usia Rela�f Benda (TURB). Proses TURB diawali dengan memunculkan 
keseluruhan data, dan langkah berikutnya dengan mensor�r nomor inventaris 
benda.  Jika ada lima koleksi yang diketahui TPB-nya nomor 1 dan 5, maka setelah 
pensor�ran akan diketahui bahwa URB koleksi nomor 2, 3 dan 4 adalah antara URB 
koleksi nomor 1 dan 5. Jika koleksi no 1 sebagai pembatas atas disebut sebagai 
Tanggal Perolehan Benda Atas (TPBA)  dan koleksi no 5 sebagai Tanggal Perolehan 
Benda Bawah (TPBB). Dengan mengisi kolom TPBA dan TPBB maka sistem 
database secara otoma�s menilai angka Tafsir Usia Rela�f Benda (TURB), Lihat 
Tabel 2, hal. 09 atau Lampiran Da�ar 01 sampai 10. Disinilah letak manfaat 800 
koleksi pembanding untuk mempertajam hasil TURB dan validasi data lain, serta 
meminimalkan kesalahan interpretasi data. Sebagai gambaran, apabila analisis 
dipaksakan dengan hanya hasil observasi 200 koleksi untuk mengetahui usia rela�f 
koleksi dengan KNI 2 sampai 9, sedangkan yang diketahui dengan KNI 1 dan 10. 
Maka �ngkat kesalahan dari hasil pengamatan semakin besar dan akan berdampak 
pula pada penyimpulan laju atau percepatan kerusakan koleksi yang diama�.

C. Pembahasan Observasi
Observasi 200 teks�l diantara 1.000 koleksi teks�l (800 sebagai pembanding) 

memberikan gambaran bahwa pen�ngnya mempertahankan iden�tas pada se�ap 
koleksi berupa nomor inventaris. No. Inv. ini harus ditulis dalam format angka 6 (enam 
digit), misalnya koleksi dengan nomor inventaris 11 a harus ditulis dengan 000011 a. 
Diawali dengan iden�tas no. inv. yang benar selanjutnya diiku� dengan nama benda, 
asal benda, bahan, ukuran, kondisi, lokasi dan dilengkapi foto benda. Sistema�ka 
penulisan lokasi benda yang benar adalah menjelaskan lokasi gedung, ruang, nomor 
lemari dan laci. Keterangan dalam format gabungan teks dan numerik bisa dinotasikan 
lebih sederhana secara otoma�s dalam sistem database komputer, misalnya: 
GB.ST5.011.02 berar� koleksi disimpan dalam Gedung B (GB), di ruang Storage Teks�l 
lantai 5 (ST5), lemari 11 (011) dan laci 2 (02). Foto yang melengkapi data koleksi harus 
dibuat link, dan dibuat otoma�s menyimpan alamat berkas/ file foto dimana 
disimpan. No. inv., nama benda, asal benda, bahan, ukuran, kondisi, lokasi dan foto 
benda adalah isian data (data field) pokok yang harus ditulis dalam mengisi lembar 
inventaris atau lembar kondisi koleksi.

Dari seribu koleksi teks�l menunjukkan bahwa 726 koleksi berkondisi baik, 115 
berkondisi cukup (baik), 152 berkondisi rusak, 7 berkondisi hancur, dan 8 koleksi 

mengalami kerusakan ak�f. Dari 152 koleksi rusak menunjukkan pula 129 berbahan 
selulose (10 diantaranya ada komponen logamnya) dan 11 berbahan protein (1 
diantaranya ada komponen logamnya), namun perlu diketahui dari seribu koleksi yang 
diama� memang 930 berbahan selulose. Tetapi data menunjukkan bahwa kain yang 
memiliki komponen logam lebih banyak yang mengalami kerusakan, perha�kan 
Gambar Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17. 

Kisaran perolehan koleksi teks�l yang diama� adalah dari tahun 1867 (berumur 
rela�f 148 tahun) dan tahun 1949 (berumur rela�f 65 tahun). Dari pengamatan yang 
dirunut (disor�r) menurut usia rela�fnya, kain yang berumur semakin tua bukan 
berar� semakin rusak, atau sebaliknya: kain yang berumur semakin muda bukan 
berar� kain semakin baik kondisinya, perha�kan Gambar 4 halaman 12 dan Gambar 
Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17. 

Analisis kerusakan dengan memper�mbangkan kandungan air (pada koleksi), 
kondisi pH dan data iklim pada masa lalu �dak dapat dilakukan karena “Conditional and 
Climatic Data” yang tersedia �dak tersinkronisasi dengan koleksi yang diobservasi. Format 
data yang ada masih dibuat konvensional (belum digital), sehingga sulit untuk analisisnya.

III. PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari hasil observasi 200 koleksi pilihan menunjukkan bahwa hanya 3 (1,5%) koleksi 
berkondisi Baik (Prioritas 5, kisaran usia rela�f 74 sampai 134 tahun); 41 (20%) koleksi 
berkondisi Cukup (Prioritas 4, kisaran usia rela�f 69 sampai 134 tahun); 149 (74%) koleksi 
berkondisi Rusak (Prioritas 3, kisaran usia 108 sampai 148 tahun); 7 (4%) koleksi berkondisi 
Hancur (Prioritas 2, kisaran usia 109 sampai 134 tahun) dan 8 (5%) koleksi mengalami 
kerusakan Ak�f (Prioritas 1, kisaran usia rela�f 113 sampai 134 tahun). Perha�kan Gambar 
Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17.  Gambaran hasil observasi terhadap 200 
koleksi ini ditujukan pada koleksi rusak sehingga 1,5% dari 200 koleksi yang diobservasi 
bukan berar� sama kalau 1,5% dari seluruh koleksi Museum Nasional. (Perha�kan 
pembahasan halaman 11, ada 726 koleksi berkondisi baik di antara 1.000 koleksi yang 
diama�.)

Teks�l berserat selulose (kulit kayu, serat kapas, serat nanas, dsb.) dan berserat 
protein (sutera atau wool) yang beronamen logam cenderung mengalami kerusakan 
dengan prioritas �nggi (1, 2 dan 3). Usia rela�f diatas 74 tahun pada teks�l berornamen 
logam juga lebih banyak mengalami kerusakan.

B. Saran
Observasi terhadap 200 yang koleksi teks�l dengan tahun perolehan antara tahun 

1867 dan 1950 ini lebih mengandalkan pengamatan visual dan perlu di�ndak-lanju� 
dengan uji bahan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Uji bahan diarahkan pada 
iden�fikasi serat secara laboratoris, cek pH, cek kandungan air pada serat dan cek 
kandungan logam lain (yang biasa digunakan pada proses pencelupan warna atau pada 
garam logam). Walaupun “conditional and climatic data” yang ada masih konvensional dan 
belum tersinkronisasi dengan 200 koleksi yang diobservasi, tetapi dari uraian diatas paling 
�dak telah membuk�kan bahwa metode analisis yang menerapkan sistem database 
komputer mempermudah proses pekerjaan  observasi. Hasil observasi dan analisis inipun 
sekaligus menjadi tolok ukur (benchmarking) keberhasilan usaha perawatan dan 
pengawetan teks�l di Museum Nasional setelah dicek untuk beberapa tahun yang akan 
datang.

Saran perawatan dari 200 koleksi teks�l yang telah diobservasi dapat dilihat dalam 
se�ap lembar kondisi teks�l terlampir, adapun uraian dan rincian proses perawatan dapat 
dilihat di naskah “Konservasi Teks�l” (dapat diunduh di www.primastoria.net). 
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  I. PENDAHULAUN
A. Latar Belakang

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Museum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, 
pengumpulan, registrasi, perawatan, pengawetan, pengamanan, penyajian, publikasi, 
dan fasilitasi di bidang benda bernilai budaya berskala nasional (Permendikbud No. 48 
Tahun 2012). Dalam rangka menjalankan fungsi perawatan dan pengawetan benda 
bernilai budaya berskala nasional, Museum Nasional memiliki Bidang Perawatan dan 
Pengawetan.  Garis besar kegiatan bidang ini adalah:
1. pelaksanaan observasi kondisi benda bernilai budaya berskala nasional;
2. pelaksanaan uji laboratorium benda bernilai budaya berskala nasional;
3. pelaksanaan perawatan benda bernilai budaya berskala nasional;
4. pelaksanaan pengawetan benda bernilai budaya berskala nasional; dan
5. pelaksanaan pemantauan lingkungan mikro benda bernilai budaya berskala nasional.

Bidang Perawatan dan Pengawetan memilki �ga seksi, yaitu: Seksi Observasi, 
Seksi Perawatan dan Seksi Pengawetan. Seksi Observasi mempunyai tugas melakukan 
pendataan, klasifikasi, dan penentuan penanganan serta uji laboratorium benda bernilai 
budaya berskala nasional. Seksi Perawatan mempunyai tugas melakukan pembersihan, 
perbaikan, rekonstruksi, dan restorasi benda bernilai budaya berskala nasional. Seksi 
Pengawetan mempunyai tugas melakukan penguatan dan pelapisan serta pemantauan 
lingkungan mikro benda bernilai budaya berskala nasional.

Seksi Observasi pada Bidang Perawatan dan Pengawetan - Museum Nasional, 
memiliki rincian tugas:
1. melakukan penyusunan program kerja Seksi dan konsep program kerja Bidang;
2. melakukan pengamatan dan pendataan kondisi koleksi benda bernilai budaya 

berskala nasional;
3. melakukan uji laboratorium benda bernilai budaya berskala nasional;
4. melakukan klasifikasi kondisi koleksi benda bernilai budaya berskala nasional;
5. melakukan rekomendasi penanganan koleksi benda bernilai budaya berskala nasional;
6. melakukan penyusunan bahan bantuan teknis di bidang observasi koleksi benda 

bernilai budaya berskala nasional;
7. melakukan evaluasi pelaksanaan observasi benda bernilai budaya berskala nasional;
8. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan

 9. melakukan penyusunan laporan Seksi.

Garis besar dari tugas tersebut adalah mengama� benda secara utuh, mengenali/ 
iden�fikasi bahan dan cara pembuatan/ pembentukan benda, mengenali/ iden�fikasi 
kerusakan, menganalisis kerusakan yang kemungkinan diakibatkan oleh sifat bahan, 
kontruksi benda, faktor kondisi iklim (suhu dan kelembaban udara, cahaya dan polusi), 
serta kemungkinan kesalahan dalam penanganan. Dari hasil amatan dilanjutkan dengan 

penyimpulan suatu kerusakan dan usulan perawatan dan pengawetan. 

 B. Landasan Hukum
Penyusunan Laporan Tahunan Perorangan pada Seksi Observasi – Bidang Perawatan 

dan Pengawetan, MUSEUM NASIONAL, dengan memper�mbangkan:  
1. UU No. 11 Tahun 2010 tentang CAGAR BUDAYA;
2. UU No. 5 Tahun 2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA (ASN);
3. PP No. 46 Thn. 2011 dan Perka BKN No. 1 Thn. 2013 tentang Sasaran Kerja PNS [SKP]; 
4. PP No. 66 Tahun 2015 tentang MUSEUM;
5. Permendikbud RI No. 48 Tahun 2012 tentang ORGANISASI & TATA KERJA MUSEUM 

NASIONAL;
6. Permendikbud RI No. 27 Tahun 2013 tentang RINCIAN TUGAS MUSEUM NASIONAL;
7. Permen PANRB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Standar 

Operasional Prosedur);
8. Perka BKN No. 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 

(Sasaran Kerja PNS [SKP]);
9. Perka BKN No. 7 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Manajerial (SKM PNS); 

10. Perka BKN No. 8 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Teknis (SKT PNS).

  II. PEMBAHASAN OBSERVASI
A. Dasar Teori

Tahapan pemeliharaan koleksi melipu� observasi, perawatan dan pengawetan. 
Proses observasi atau pengamatan yang dilakukan Seksi Observasi diawali dengan 
serangkain proses iden�fikasi dan klasifikasi bahan baik secara visual atau dengan uji 
bahan, mengama� dan mempelajari (jenis dan proses) kerusakan, dan bersama-sama 
dengan Seksi Perawatan dan Seksi Pengawetan akan memutuskan metode perawatan dan 
pengawetan secara tepat. Seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan seksi-seksi pada 
Bidang Perawatan dan Pengawetan ini akan dievalusi secara klinis dengan 
memper�mbangkan ancangan anali�k ilmiah atau empiris, yang selanjutnya disebut 
sebagai ‘studi atau kajian konservasi’. Dalam hal ini, iden�fikasi dan klasifikasi bahan 
dengan mempelajari data keterawatan koleksi, data kondisi iklim dan perangkat penunjang 
penyimpanan atau displai yang mengitarinya dalam rentang waktu tertentu (yang lazim 
disebut sebagai studi konservasi secara empiris). Contoh kajian empiris yang faktual adalah 
pendapat bahwa lilin lebah memiliki sifat �dak merusak kain dengan menunjukkan buk� 
fragmen kain yang terbungkus lilin yang sudah berumur ribuan tahun dari Mesir. 

Sedangkan yang ilmiah adalah suatu kegiatan studi yang lebih mengedepankan 
pengetahuan teori�s dan pengamatan dengan menggunakan alat (modern). Contohnya 
pembuk�an unsur logam sebagai garam logam pada proses pewarnaan dengan 
Spektroskopi Fluoresensi Sinar-X pada fragmen kain. Perha�kan Tabel 1 dan Gambar 2.

Rangkaian proses dan hasil kegiatan seksi-seksi dalam Bidang Perawatan dan 
Pengawetan (Bidang PP) akan terekam dalam formulir isian ‘Lembar Kondisi Koleksi’, 
selanjutnya disingkat LKKo. LKKo ini akan memuat informasi berkaitan nomor iden�tas dan 
nama koleksi, jenis bahan, jenis kerusakan (kondisi keterawatan), usulan perawatan 
(mencakup �ndakan yang bersifat kura�f – restora�f atau penghen�an proses kerusakan 
dan perbaikannya), serta usulan pengawetan (�ndakan yang bersifat preven�f atau 
penghambatan dari kemungkinan proses kerusakan). Menurut sifat dan jenis 
kerusakannya, Lembar Kondisi Koleksi (LKKo) akan dikelompokkan menjadi LKKo-Umum 
(Campuran), Logam, Batu, Keramik, Kayu, Teks�l, Kertas dan Lukisan. Kemudian Bidang PP 
ini juga melakukan survai kondisi klimatalogi yang informasinya dicantumkan dalam 
‘Lembar Data Klimatologi’, yang selanjutnya disebut LDK. LDK memuat keterangan yang 
berhubungan dengan suhu dan kelembaban udara (suhu permukaan dan kadar air benda), 
intesitas cahaya, radiasi ultra-violet (UV), dan polusi udara. Data atau dokumen tambahan 
(DDT) juga diperlukan, dan bisa berupa data jenis bahan dan konstruksi lemari simpan atau 

displai, gambar atau desain (�ga dimensi dan berskala ukuran) ruang simpan atau pamer, 
berikut bahan (pustaka) rujukan atau (data pribadi) narasumber. Lihat Lampiran 11 - 25.

Kumpulan informasi dalam LIK, LKKo, LDK dan DDT adalah dokumen pen�ng di 
museum yang harus terawat dan dikelola dengan baik. Dokumen-dokumen ini secara 
fisik bisa berupa lembar kertas cetakan atau berupa format digital (so�-copy siap cetak, 
selanjutnya disingkat SCSC, yang mungkin tersimpan dalam CD). Pengelolaan dokumen 
kertas (termasuk CD, sebagai data ma�) secara fisik yang biasanya dilakukan pustakawan 
atau arsiparis ini memerlukan folder, lemari simpan dan ruangan yang memadai. Tetapi 
pengelolaan kumpulan informasi pada LIK, LKKo, LDK dan DDT dalam sistem database 
konservasi (Dasi) adalah yang paling umum dilakukan pada abad informasi saat ini. 

Observasi terhadap 200 teks�l diantara 1.000  koleksi teks�l (800 koleksi sebagai 
pembanding) yang dilakukan secara visual ini dengan memper�mbangkan lingkup data 
(data field) sebagaimana dimuat dalam Blangko Lembar Kondisi Koleksi (Umum) dan 
Lembar Kondisi Teks�l (Khusus), lihat halaman 06 dan 07. Laju percepatan kerusakan 
teks�l dengan memper�mbangkan usia rela�f benda (URB), jenis bahan (yang 
dikonversi dalam bentuk angka, untuk selanjutnya disebut sebagai notasi jenis bahan dan 
disingkat NJB), kondisi benda saat pengamatan (yang dikonversi dalam bentuk angka, 
untuk selanjutnya disebut sebagai �ngkat kerusakan benda dan disingkat TKB). 
Observasi ini dianalisis dengan sistem database khusus konservasi (dengan kode 
CuraTool), yang secara langsung dan otoma�s menampilkan grafik sebagai hasil 
pembandingan antara URB, NJB dan TKB, lihat Gambar 3 hal. 11 dan Gambar 4 hal. 12. 
Analisis dari hasil observasi ini juga memper�mbangkan data-data LDK dan DDT.

B. Prosedur Observasi
1.  Mengama� benda koleksi secara menyeluruh (depan, belakang, samping kanan dan 

kiri, serta bagian atas dan bawah). Dengan sangat ha�-ha�, angkat benda dengan kaus 
tangan untuk melihat bagian bawah koleksi. dan mendetail. Gunakan pensil untuk 
mengisi formulir Lembar Kondisi Koleksi (LKKo & LKTe), hindari penggunaan ballpoint 
dan alat tulis ber�nta lain untuk menghindari resiko ternodanya koleksi dari alat tulis 
ber�nta tersebut. Lepaskan jam tangan, gelang tangan, alat tulis atau benda apapun 
yang berada di kantong baju, name tag yang digantungkan di krah baju atau leher, dan 
hal-hal lain yang bisa beresiko terhadap koleksi yang akan kita ama� (observasi).
Penjelasan Lembar Kondisi Koleksi (LKKo), lihat halaman 6 dan 7. Semua isian data 
(data field) pada Lembar Kondisi diberi nomor untuk kemudahan penjelasan dan 
pengkodean dalam hal untuk pembahasan (analisa data) berikut pelaporannya.
a. Keterangan Pokok: No. Urut, No. Inv., Nama Benda, Asal Benda, Keterangan/ Deskripsi 

Singkat, Ukuran, Kondisi dan Lokasi Benda. 
b. Bahan.  Bahan pembentuk koleksi secara umum dikelompokkan menjadi: Logam, 

Non-Logam, Selulose, Protein dan Lain-lain. Logam dan Non Logam dapat masuk 
kategori Anorganik, sedang Selulose dan Protein masuk kategori Organik. Jika 

bahan organik dari binatang dimasukkan dalam kelompok Protein, sedangkan 
yang dari tumbuh-tumbuhan masuk ke dalam kelompok Selulose. Tetapi ada 
bahan yang masuk kelompok Lain-lain karena bahan tersebut memiliki 
komponen organik dan anorganik. Bahan teks�l �dak bisa dikelompokkan hanya 
di satu kelompok Organik, tetapi harus dipisahkan ke Protein (teks�l yang 
berbahan dasar sutera atau wol) atau ke Selulose (teks�l yang berbahan dasar 
kapas, rami, atau goni). Bahan pembersih yang bersifat asam agak kuat dapat 
merusak kain terbuat dari kapas tapi aman bagi kain yang terbuat dari sutera. 
Perha�kan Lembar Kondisi Koleksi (LKKo) pada halaman 6, dan bandingkan 
dengan Lembar Kondisi Teks�l (LKTe) pada halaman 7.

c. Kondisi Benda Pada Saat Pengamatan. Kondisi keterawatan koleksi 
dikelompokkan menjadi Kerusakan Fisik (1. Rapuh, 2. Kotor, 3. Lemak, 4. Kelupas, 
5. Gores,  6. Retak, 7. Patah, 8. Hilang, 9. Basah, 10. Kering, 11. Lain), Kerusakan 
Kimiawi (1. Lapuk, 2. Pudar, 3. Korosi, 4. Oksidasi, 5. Bau, 6. Noda, 7. Kristal garam, 
8. Lain) dan Kerusakan Bio�s (1. Jamur, 2. Insek, 3. Ganggang, 4. Lumut, 5. Lichens, 
6. Lain). Kondisi rapuh (fragile) pada kelompok kerusakan fisik dibedakan dengan 
lapuk (brittle) pada kelompok kerusakan kimiawi, karena dalam penger�an ini 
rapuh bisa dimungkinkan menjadi agak kuat setelah proses kontrol kelembaban, 
sedangkan lapuk cenderung ke arah hancur dan �dak bisa direkondisi lagi.

d. Kondisi Iklim Mikro dan Makro Pada Saat Pengamatan. Dengan memper- 
�mbangkan Lembar Data Klimatologi (LDK), serta memperhitungkan alat-alat 
ukur dan prosedur kalibrasi.
Iklim mikro adalah kondisi suhu, kelembaban, cahaya dan sejenisnya yang ada 
disekitar benda atau koleksi. Data iklim mikro biasanya dicatat di Lembar Kondisi 
Koleksi (seperti pada halaman 6 dan 7). Kalau koleksi ditempatkan dalam lemari simpan 
berarti iklim mikro sama dengan  yang ada didalam lemari simpan. Sedangkan yang 
iklim makro adalah kondisi suhu, kelembaban, cahaya dan sejenisnya yang ada diluar 
iklim mikro. Data iklim makro biasanya dicatat di Lembar Data Klimatologi (halaman 
18 dan 19). Weintraub (2002) menjelaskan pengertian dan perhitungan Equilibrium 
Moisture Content (EMC) dan EMC/RH isotherm bahan organik (kapas, linen, kertas, 
kayu, dsb.); serta kapasitas bu�ering (MH) dan rekondisi silicagel.

e. Usulan Perawatan dan Pengawetan. Dibahas secara lengkap di “Teks�l 
Tradisional: Pengenalan Bahan dan Teknik” dan “Konservasi Teks�l”;

f.  Usulan Uji Bahan (Laboratorium). Melalui serangkaian proses observasi dari 
sekian banyak koleksi atau memper�mbangkan suatu kondisi tertentu 
terjadinya kerusakan pada koleksi, Konservator akan mengusulkan uji bahan. Uji 
bahan dimaksudkan untuk mengetahui proses terjadinya kerusakan dan atau 
penguatan data pendukung untuk keperluan studi konservasi dan koleksi �ngkat 
lanjut. Studi �ngkat lanjut ini bisa berupa pembuatan Alur Waktu (Timeline) 
bahan atau tehnik pembuatan suatu benda pada suatu masa atau periode 
tertentu, yang mana bahan atau tehnik ini sebagai bagian dari suatu koleksi yang 
�dak bisa digan�kan (sebagai atribut teknologis). 

g. Teknik Pengamatan. Teknik pengamataan adalah penjelasan dengan cara dan alat 
bantu apa pada saat seseorang mengama� kondisi keterawatan koleksi di 
museum.

2. Analisis Data Observasi. 
Analisis data observasi bisa dilakukan pada beberapa kemungkinan. Pertama 

adalah analisis berdasarkan dari pengumpulan data proses perawatan dan 
pengawetan, data iklim pada lingkungan benda yang menjalani proses perawatan 
dan pengawetan, data iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG) untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, serta data-data pendukung lainnya. 
Kedua adalah analisis data hasil observasi dari sejumlah koleksi (kumpulan data hasil 
observasi sendiri). Ke�ga adalah pembahasan berdasarkan gabungan dari langkah 
pertama dan kedua. Tetapi pokok bahasan utama tetap, yakni penyimpulan tentang 
kondisi keterawatan koleksi berkaitan dengan kondisi bahan, cara pembuatan dan 
kondisi iklim yang mengitarinya. Evaluasi dan �njauan proses kerja perawatan dan 
pengawetan pada masa lalu dan masa akan datang juga akan dilakukan. 

Entri data hasil survei lapangan pada Lembar Kondisi Teks�l (LKTe, hal. 07) ke 
dalam sistem database khusus konservasi, dan selanjutnya di�njau dan diedit melalui 
Menu Da�ar Edi�ng dan Kontrol Data (Tabel 2, hal. 09). Ada konversi data teks ke 
bentuk numerik, sehingga data dapat langsung dipresentasikan dalam bentuk grafik. 
Konversi ini akan melipu�: Jenis Bahan (NJB) dan Tingkat Kerusakan Benda (TKB). 

Notasi Jenis Bahan (NJB): untuk bahan selulose (kulit kayu, kapas, serat nanas, dan 
sejenisnya) memiliki angka 40 (warna hijau); untuk bahan protein (sutera, wool, 
kulit binatang, dan sejenisnya) memiliki angka 50 (warna kuning); untuk bahan 
logam memiliki angka 5 (warna merah); untuk kombinasi selulose dan logam 
memiliki angka 45 (warna hijau tua) dan untuk bahan kombinasi protein dan logam 
memiliki angka 55 (warna kuning tua). Di sini, Sistem Database Konservasi akan 
secara otoma�s menampilkan Grafik Analisis Spontan (GAS) untuk mengetahui 
hubungan antara Usia (URB), Bahan (NJB) dan Tingkat Kerusakan Benda (TKB), 
lihat gambar 3 dan 4 pada halaman 11 dan 12. 

Tingkat Kerusakan Benda (TKB) 10 berar� berkondisi Baik (warna hijau, 
prioritas konservasi: 5); 15 berar� berkondisi Cukup (warna kuning, prioritas: 4); 20 
berar� berkondisi Rusak (warna merah muda, prioritas: 3); 25 berar� berkondisi 
Hancur (warna merah tua, prioritas: 2); 30 berar� berkondisi fisik benda bisa Baik, 
Cukup, Rusak atau Hancur tetapi jenis kerusakannya ak�f, seper� indikasi 
serangan mikroorganisme atau insek, dan kondisi keasamannya/ pH pada saat 
pengamatan terlalu �nggi (warna merah tua sekali, prioritas: 1). Representasi grafik 
Bahan dan Kondisi koleksi ini juga dimaknai dengan adanya Usia Rela�f Benda 
(URB) dan Kode Nomor Inventaris (KNI) untuk penyederhanaan, dan untuk 
melacak No. Inv. atau lokasi benda akan tetap dengan mudah dengan melihat 
Da�ar (Tabel 2, hal. 09, atau Da�ar Koleksi 01 sampai 10 terlampir). Dengan 
pemahaman ini, jika saat ini kita menjumpai kain katun berkondisi bagus (baik) tapi 
ada indikasi jamur atau �ngkat keasamannya �nggi maka koleksi tersebut 
dikategorikan mengalami ancaman/ kerusakan ak�f dan skala prioritas yang 
tadinya 5 menjadi 1 (indikator warna hijau berubah menjadi merah tua sekali).

Usia Rela�f Benda (URB) akan muncul secara otoma�s, jika kita telah 
mengisi kolom isian (data field) tahun perolehan benda. URB adalah hasil 
pengurangan tanggal sekarang (Today) dan Tanggal Perolehan Benda (TPB) 
Bilamana kita �dak mengetahui tahun perolehan koleksi maka perlu dilakukan 
Tafsir Usia Rela�f Benda (TURB). Proses TURB diawali dengan memunculkan 
keseluruhan data, dan langkah berikutnya dengan mensor�r nomor inventaris 
benda.  Jika ada lima koleksi yang diketahui TPB-nya nomor 1 dan 5, maka setelah 
pensor�ran akan diketahui bahwa URB koleksi nomor 2, 3 dan 4 adalah antara URB 
koleksi nomor 1 dan 5. Jika koleksi no 1 sebagai pembatas atas disebut sebagai 
Tanggal Perolehan Benda Atas (TPBA)  dan koleksi no 5 sebagai Tanggal Perolehan 
Benda Bawah (TPBB). Dengan mengisi kolom TPBA dan TPBB maka sistem 
database secara otoma�s menilai angka Tafsir Usia Rela�f Benda (TURB), Lihat 
Tabel 2, hal. 09 atau Lampiran Da�ar 01 sampai 10. Disinilah letak manfaat 800 
koleksi pembanding untuk mempertajam hasil TURB dan validasi data lain, serta 
meminimalkan kesalahan interpretasi data. Sebagai gambaran, apabila analisis 
dipaksakan dengan hanya hasil observasi 200 koleksi untuk mengetahui usia rela�f 
koleksi dengan KNI 2 sampai 9, sedangkan yang diketahui dengan KNI 1 dan 10. 
Maka �ngkat kesalahan dari hasil pengamatan semakin besar dan akan berdampak 
pula pada penyimpulan laju atau percepatan kerusakan koleksi yang diama�.

C. Pembahasan Observasi
Observasi 200 teks�l diantara 1.000 koleksi teks�l (800 sebagai pembanding) 

memberikan gambaran bahwa pen�ngnya mempertahankan iden�tas pada se�ap 
koleksi berupa nomor inventaris. No. Inv. ini harus ditulis dalam format angka 6 (enam 
digit), misalnya koleksi dengan nomor inventaris 11 a harus ditulis dengan 000011 a. 
Diawali dengan iden�tas no. inv. yang benar selanjutnya diiku� dengan nama benda, 
asal benda, bahan, ukuran, kondisi, lokasi dan dilengkapi foto benda. Sistema�ka 
penulisan lokasi benda yang benar adalah menjelaskan lokasi gedung, ruang, nomor 
lemari dan laci. Keterangan dalam format gabungan teks dan numerik bisa dinotasikan 
lebih sederhana secara otoma�s dalam sistem database komputer, misalnya: 
GB.ST5.011.02 berar� koleksi disimpan dalam Gedung B (GB), di ruang Storage Teks�l 
lantai 5 (ST5), lemari 11 (011) dan laci 2 (02). Foto yang melengkapi data koleksi harus 
dibuat link, dan dibuat otoma�s menyimpan alamat berkas/ file foto dimana 
disimpan. No. inv., nama benda, asal benda, bahan, ukuran, kondisi, lokasi dan foto 
benda adalah isian data (data field) pokok yang harus ditulis dalam mengisi lembar 
inventaris atau lembar kondisi koleksi.

Dari seribu koleksi teks�l menunjukkan bahwa 726 koleksi berkondisi baik, 115 
berkondisi cukup (baik), 152 berkondisi rusak, 7 berkondisi hancur, dan 8 koleksi 

mengalami kerusakan ak�f. Dari 152 koleksi rusak menunjukkan pula 129 berbahan 
selulose (10 diantaranya ada komponen logamnya) dan 11 berbahan protein (1 
diantaranya ada komponen logamnya), namun perlu diketahui dari seribu koleksi yang 
diama� memang 930 berbahan selulose. Tetapi data menunjukkan bahwa kain yang 
memiliki komponen logam lebih banyak yang mengalami kerusakan, perha�kan 
Gambar Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17. 

Kisaran perolehan koleksi teks�l yang diama� adalah dari tahun 1867 (berumur 
rela�f 148 tahun) dan tahun 1949 (berumur rela�f 65 tahun). Dari pengamatan yang 
dirunut (disor�r) menurut usia rela�fnya, kain yang berumur semakin tua bukan 
berar� semakin rusak, atau sebaliknya: kain yang berumur semakin muda bukan 
berar� kain semakin baik kondisinya, perha�kan Gambar 4 halaman 12 dan Gambar 
Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17. 

Analisis kerusakan dengan memper�mbangkan kandungan air (pada koleksi), 
kondisi pH dan data iklim pada masa lalu �dak dapat dilakukan karena “Conditional and 
Climatic Data” yang tersedia �dak tersinkronisasi dengan koleksi yang diobservasi. Format 
data yang ada masih dibuat konvensional (belum digital), sehingga sulit untuk analisisnya.

III. PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari hasil observasi 200 koleksi pilihan menunjukkan bahwa hanya 3 (1,5%) koleksi 
berkondisi Baik (Prioritas 5, kisaran usia rela�f 74 sampai 134 tahun); 41 (20%) koleksi 
berkondisi Cukup (Prioritas 4, kisaran usia rela�f 69 sampai 134 tahun); 149 (74%) koleksi 
berkondisi Rusak (Prioritas 3, kisaran usia 108 sampai 148 tahun); 7 (4%) koleksi berkondisi 
Hancur (Prioritas 2, kisaran usia 109 sampai 134 tahun) dan 8 (5%) koleksi mengalami 
kerusakan Ak�f (Prioritas 1, kisaran usia rela�f 113 sampai 134 tahun). Perha�kan Gambar 
Grafik 5 sampai 8 pada halaman 14 sampai 17.  Gambaran hasil observasi terhadap 200 
koleksi ini ditujukan pada koleksi rusak sehingga 1,5% dari 200 koleksi yang diobservasi 
bukan berar� sama kalau 1,5% dari seluruh koleksi Museum Nasional. (Perha�kan 
pembahasan halaman 11, ada 726 koleksi berkondisi baik di antara 1.000 koleksi yang 
diama�.)

Teks�l berserat selulose (kulit kayu, serat kapas, serat nanas, dsb.) dan berserat 
protein (sutera atau wool) yang beronamen logam cenderung mengalami kerusakan 
dengan prioritas �nggi (1, 2 dan 3). Usia rela�f diatas 74 tahun pada teks�l berornamen 
logam juga lebih banyak mengalami kerusakan.

B. Saran
Observasi terhadap 200 yang koleksi teks�l dengan tahun perolehan antara tahun 

1867 dan 1950 ini lebih mengandalkan pengamatan visual dan perlu di�ndak-lanju� 
dengan uji bahan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Uji bahan diarahkan pada 
iden�fikasi serat secara laboratoris, cek pH, cek kandungan air pada serat dan cek 
kandungan logam lain (yang biasa digunakan pada proses pencelupan warna atau pada 
garam logam). Walaupun “conditional and climatic data” yang ada masih konvensional dan 
belum tersinkronisasi dengan 200 koleksi yang diobservasi, tetapi dari uraian diatas paling 
�dak telah membuk�kan bahwa metode analisis yang menerapkan sistem database 
komputer mempermudah proses pekerjaan  observasi. Hasil observasi dan analisis inipun 
sekaligus menjadi tolok ukur (benchmarking) keberhasilan usaha perawatan dan 
pengawetan teks�l di Museum Nasional setelah dicek untuk beberapa tahun yang akan 
datang.

Saran perawatan dari 200 koleksi teks�l yang telah diobservasi dapat dilihat dalam 
se�ap lembar kondisi teks�l terlampir, adapun uraian dan rincian proses perawatan dapat 
dilihat di naskah “Konservasi Teks�l” (dapat diunduh di www.primastoria.net). 
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LEMBAR DATA KLIMATOLOGI - KELEMBABAN & SUHU

Kelembaban KeteranganSuhuGedung dan RuangWaktuTanggal

Catatan : Tgl. Pelaporan :

Tandatangan

Nama Pelapor :

Form. LDK-KS/PNG/2017

Nama Alat :

Tgl. Terakhir
Kalibrasi:

Minggu :

Prosedur 
Kalibrasi :
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LEMBAR DATA KLIMATOLOGI - CAHAYA & UV - SP, KA & pH

Catatan: Tgl. Pelaporan:

Tandatangan

Nama Pelapor :

Intensitas KeteranganRadiasiJenis Lampu
[Merk, Watt, Pijar/ Pendar/ LED]WaktuGedung, Ruang,

Lemari

Tanggal : Nama Alat :

INTENSITAS CAHAYA (IC) dan RADIASI ULTRA VIOLET (RUV)

Form. LDK-IC,RUV,SP,KA,pH/PNG/2017

Keterangan

Tanggal : Nama Alat :

SUHU PERMUKAAN BENDA

Nama, No. Inv dan
Jenis BendaWaktu Jenis Lampu SuhuJarakGedung, Ruang,

Lemari

Keterangan

Tanggal : Nama Alat :

KANDUNGAN AIR dan KEASAMAN (pH) BENDA

Nama, No. Inv dan
Jenis BendaWaktu Kandungan Air pHGedung, Ruang,

Lemari

Ada 3 jenis lampu : 1. Pijar (incandescent); 2. Pendar 
(fluorescent); 3. LED (light-emitting diode). Intensitas 
cahaya lampu pijar hanya 15 lumen per watt, dan 90% 
energi listrik diubah ke panas. Usia hidup lampu hanya 
1.000 jam atau 4 bulan (pemakaian 8 jam per hari). 
Intensitas lampu pendar 67 lumen per watt & usia rata-rata 
lampu 10.000 jam. Intensitas lampu LED 70 - 100 lumen 
per watt & usia rata-rata lampu 50.000 jam.
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Pemegang Unesco Fellowship Award dari tahun 1989 sampai 1992 ini mendapatkan pendidikan sains konservasi di Tokyo National Research 
Institute for Cultural Properties (TNRICP), Jepang dari 1989-1990; pernah mengikuti kursus “spotting” di International Fabricare Institute (IFI) 
di Maryland - Amerika Serikat; serta mengikuti berbagai kursus analisis konservasi di Museum Conservation Institute (MCI)* of the Smithsonian 
Institution di Washington D.C., Amerika Serikat (1991-1992). 

Selama periode magang di Smithsonian Institution, Subagiyo telah mengadakan kunjungan observasi di laboratorium-laboratorium 
museum dan lembaga penelitian di kota New York, Harrisburg, dan Washington D.C. Ia pernah ambil bagian dalam pengamatan kerusakan 
pakaian astronout di National Air and Space Museum (NASA) di Washington D.C. dan demo pencelupan warna di Carnegie Mellon College, 

Maryland. Pada akhir tahun 2013, Subagiyo melakukan kunjungan observasi di Museum Nasional Tokyo dan Museum 
Joshibi University of Art and Design, Kanagawa - Jepang.

Puji Yosep Subagiyo lahir di Purworejo, Jawa Tengah. Ia adalah seorang konservator senior berserti�kasi 
internasional, dari tahun 1986 sampai 2016 bekerja di Museum Nasional, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. Subagiyo yang telah memiliki pendidikan lebih dari 4.500 jam dan 30 tahun berpengalaman di 
bidang konservasi, banyak melakukan penelitian aneka bahan - teknik pembuatan tekstil tradisional dan lukisan, 
penulisan, rancang-bangun database konservasi dan kurasi, mengikuti dan pembicara pada berbagai seminar 

internasional. Sejak Januari 2017, Puji Yosep Subagiyo menjadi Direktur PT Primastoria Network Group (PNG) yang 
membawahi Studio Primastoria (yang sudah berdiri sejak 1994). Melalui Studio ini Subagiyo melayani jasa konsultasi 

dan konservasi tekstil, lukisan, logam, dan aneka benda etnogra�. 

Pro�l dan Riwayat 

5. Sebagai nara sumber Bimtek Permuseuman - Konservasi (1996, Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta); Bimtek Konservasi Tekstil 
(2000, Museum Tekstil Jakarta); Bimtek Permuseuman - Konservasi  (2002, Asdep Kesenian - Kembudpar); survai kondisi lukisan, 
rancang-bangun database dan penyusunan rencana induk preservasi (2002 - 2003, Istana Kepresidenan di Jakarta - Bogor - Cipanas 
- Yogya - Bali).

6. Pembicara Seminar Nasional tentang Warna Alami (1999, Yogyakarta) dan Konservasi Lukisan (2002, Jakarta).
7. Sebagai nara sumber kajian Batik Pantai Utara Jawa dan Madura (1994, ISI Yogya - Univ. Tokyo - Yayasan Toyota) dan kajian kanvas 

lukisan (2006, Pencarian Penyebab Kerusakan dan Identitas Lukisan, Balai Konservasi - Jakarta).
8. Rancang-bangun database koleksi museum (2012, Museum Nasional - Jakarta).
9. Menyusun kompilasi naskah yang berhubungan dengan tekstil, konservasi dan analisis bahan (Primastoria Studio, 2013).

10.  Menyusun laporan hasil Observasi Tekstil di Museum Nasional (Primastoria Studio, 2014-15).
11. Sebagai narasumber Seminar atau Workshop Konservasi di Borobudur - Magelang, Bogor - Jawa Barat dan TMII 

Jakarta (2015); Museum Basuki Abdullah dan Museum Senirupa & Keramik (2016); Museum Nasional (2017).
12.  Konservasi lukisan di Istana Presiden R.I. (2016 - 2017).

1. Perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan konservasi tekstil dan lukisan :
* Survai kondisi (identi�kasi bahan dan kerusakan, membuat usulan tindakan konservasi, pembuatan dokumentasi, kalkulasi waktu dan 

biaya).
* Pelaksanaan pekerjaan konservasi.

2. Penguasaan sains komputer (kalkulasi matematis, pemrograman database, 3D modelling, illustration, dsb.) untuk aplikasi sistem perencanaan dan 
pengembangan konservasi yang berbasis sains konservasi (penerapan  sifat �sik - kimiawi bahan, pengaruh jasad hidup/ biotis, faktor iklim, dan 
interpretasi alat ukur digital/ manual):
* Rancang-bangun database untuk survai kondisi keterawatan dan kondisi klimatologi untuk evaluasi teknis konservasi dan uji kompetensi 

tenaga konservasi.
* Rancang-bangun sistem/ model untuk simulasi tata letak (mapping) gedung, ruang, lemari, koleksi berikut kalkulasi ukuran dimensi (objek) 

dan kalkulasi kebutuhan serta efek alat penunjang displai-storage-konservasi (konsumsi daya listrik, konversi energi semua jenis lampu, 
hubungan �uktuasi - tekanan barometrik, kebutuhan alat-bahan-biaya, dsb.), serta aplikasi computerized-optical-microscope untuk 
mengukur objek skala mikro meter, aplikasi weather probe (station), RFID (Radio Frequency Identi�cation), dsb.  [1 mikro = 1 per sejuta].

* Pembuatan paket pelatihan elektronis (e-Learning Pack) untuk konservasi & kurasi.
3. Penguasaan sains komputer untuk membantu perencanaan dan pengembangan kurasi, registrasi, dokumentasi, serta pemantauan dan evaluasi 

kinerja pegawai [Key Performance Indicators (KPI)] :
* Rancang-bangun database koleksi museum dan galeri yang memiliki �tur untuk memudahkan pencarian, validasi tata-letak, 

validasi syarat minimum entri data, map-tracking asal koleksi/ seniman, penanggalan relatif, coding tingkat kerusakan - jenis bahan 
(konversi data teks ke numerik), dsb.

4. Kajian teknis dan bahan koleksi untuk dokumentasi, konservasi, kurasi, registrasi dan kajian tingkat lanjut.

Prestasi dan Penghargaan
1.  Pemegang Unesco Fellowship Award dari tahun 1989 sampai 1992.
2. Penulisan artikel tentang tekstil, konservasi dan manajemen koleksi museum (1993 - 1995, Majalah Museogra� dan Majalah 

Kebudayaan, Depdikbud - Jakarta).
3. Sebagai Editor dan Anotator untuk terjemahan Buku Seni Batik dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia (1994-5, ISI Yogya - Yayasan 

Toyota).
4. Pembicara Seminar Internasional tentang Tekstil Tradisional  tahun 1994 (Jakarta), 1996 (Jambi), 1999 (Denpasar) dan 2000 (Tokyo 

University - Toyota Foundation).
Catatan:
Makalah berjudul  “The Classi�cation of Indonesian Textiles Based on Structural, Material and Technical Analyses (1994)” menjadi rujukan Prof. Basavaraj S. 
Anami dan Prof. Mahantesh C. Elemmi dalam International Journal of Signal Processing, Image Processing and Pattern Recognition (Judul Tulisan: “A 
Rule Based Approach for Classi�cation of Shades of Basic Colors  of Fabric Images” ), Vol. 8, No. 2 (2015), pp. 389-400.  
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Pro�l dan Sekilas Pengalaman
PUJI YOSEP SUBAGIYO

Spesialisasi & Kompetensi

Taman Alamanda Blok BB2 No. 55-59, Bekasi 17510, Indonesia.
Web: primastoria.net        Email: primastoria@outlook.com
Phone : (021) 2210 2913     Mobile | Line | WA :  0812 8360 495

PT Primastoria Network GroupKepmenkumham R.I. No. AHU-0001256.AH.01.01 Tahun 2017

Kepmenkumham R.I. No. AHU-0015626.AH.01.02 Tahun 2017

* Museum Conservation Institute (MCI) sebelumnya disebut sebagai Museum Support Centre (MSC), 
yang memiiki Conservation Analytical Laboratory (CAL).



LAMPIRAN DATA OBSERVASI
DAN GAMBARAN OBSERVASI - KONSERVASI



KNI Lokasi URB NJB KNI Lokasi URB NJB

1 00002 Tdk GB.ST5.. 134 40 5 10 54 00286 a Tdk GB.ST5.024.03 134 45 3 20
2 00009 Tdk GB.ST5.048.01 134 40 4 15 55 00286 b Tdk GB.ST5.034.04 134 40 4 15
3 00011 Ya GB.ST5.. 134 40 5 10 56 00316 Tdk GB.ST5.023.02 134 45 3 20
4 00018 Ya GB.ST5.048.02 134 40 4 15 57 00316 A Tdk GB.ST5.023.02 134 55 5 10
5 00019 Tdk GB.ST5.048.02 134 40 4 15 58 00328 d Tdk GB.ST5.005.03 134 40 4 15
6 00020 Tdk GB.ST5.048.02 134 40 4 15 59 00401 Tdk GB.ST5.034.03 134 45 5 10
7 00032 Tdk GB.ST5.081.04 134 40 4 15 60 00433 B Tdk GB.ST5.030.01 134 40 5 10
8 00060 Tdk GB.ST5.011.02 134 40 4 15 61 00454 Tdk GB.ST5.024.02 134 40 4 15
9 00064 Tdk GB.ST5.017.01 134 40 3 20 62 00466 Tdk GB.ST5.024.02 134 40 5 10
10 00065 Tdk GB.ST5.023.03 134 40 5 10 63 00467 Ya GB.ST5.048.02 134 40 3 20
11 00074 Tdk GB.ST5.009.03 134 40 4 15 64 00485 b Ya GB.ST5.069.01 134 40 5 10
12 00075 Tdk GB.ST5.009.03 134 40 4 15 65 00487 a Tdk GB.ST5.046.01 134 40 5 10
13 00076 Tdk GB.ST5.011.02 134 40 3 20 66 00487 b Tdk GB.ST5.046.01 134 40 4 15
14 00077 Ya GB.ST5.009.03 134 40 4 15 67 00487 c Tdk GB.ST5.046.01 134 40 4 15
15 00080 b Ya GB.ST5.021.03 134 40 5 10 68 00487 d Ya GB.ST5.046.01 134 40 4 15
16 00081 Ya GB.ST5.009.03 134 40 4 15 69 00506 Ya GB.ST5.023.03 134 40 5 10
17 00082 Ya GB.ST5.009.03 134 40 5 10 70 00508 Tdk GB.ST5.020.03 134 40 4 15
18 00084 a Tdk GB.ST5.082.01 134 40 5 10 71 00509 Ya GB.ST5.007.02 134 40 4 15
19 00087 Ya GB.ST5.046.01 134 40 4 15 72 00510 (01) Tdk GB.ST5.007.02 134 40 5 10
20 00115 Ya GB.ST5.023.03 134 40 5 10 73 00510 (02) Ya GB.ST5.007.01 134 40 5 10
21 00120 A Tdk GB.ST5.063.01 134 40 5 10 74 00510 (03) Ya GB.ST5.007.01 134 40 4 15
22 00156 a Tdk GB.ST5.021.02 134 40 4 15 75 00510 (04) Tdk GB.ST5.007.01 134 40 4 15
23 00156 b Tdk GB.ST5.021.02 134 40 4 15 76 00510 a Tdk GB.ST5.007.01 134 40 4 15
24 00186 Tdk GB.ST5.004.02 134 40 4 15 77 00510 c Ya GB.ST5.007.02 134 40 4 15
25 00199 Tdk GB.ST5.036.04 134 40 4 15 78 00511 a Ya GB.ST5.027.04 134 40 5 10
26 00200 Tdk GB.ST5.045.03 134 40 4 15 79 00511 b Tdk GB.ST5.017.01 134 40 5 10
27 00201 Tdk GB.ST5.011.04 134 40 4 15 80 00512 Tdk GB.ST5.005.03 134 40 5 10
28 00209 Tdk GB.ST5.011.03 134 40 5 10 81 00512 b Tdk GB.ST5.048.01 134 40 5 10
29 00209 b Tdk GB.ST5.012.01 134 40 4 15 82 00513 Tdk GB.ST5.007.02 134 40 5 10
30 00210 Tdk GB.ST5.011.02 134 40 5 10 83 00514 Tdk GB.ST5.007.01 134 40 5 10
31 00213 Tdk GB.ST5.011.03 134 40 5 10 84 00521 Ya GB.ST5.007.02 134 40 5 10
32 00240 Tdk GB.ST5.. 134 40 3 20 85 00522 Ya GB.ST5.002.01 134 45 5 10
33 00241 Tdk GB.ST5.. 134 40 5 10 86 00523 A Ya GB.ST5.005.03 134 40 4 15
34 00242 Tdk GB.ST5.. 134 40 4 15 87 00523 b Tdk GB.ST5.005.03 134 40 5 10
35 00244 Tdk GB.ST5.012.01 134 40 4 15 88 00523 C Tdk GB.ST5.005.03 134 40 4 15
36 00245 a Tdk GB.ST5.015.01 134 40 3 20 89 00523 d Tdk GB.ST5.005.01 134 40 4 15
37 00245 b Tdk GB.ST5.015.01 134 40 2 25 90 00525 Tdk GB.ST5.023.02 134 40 5 10
38 00246 Tdk GB.ST5.015.01 134 40 4 15 91 00528 Tdk GB.ST5.036.03 134 40 5 10
39 00247 Tdk GB.ST5.015.01 134 40 4 15 92 00528 a Tdk GB.ST5.005.03 134 40 5 10
40 00249 Tdk GB.ST5.015.01 134 40 4 15 93 00528 B Tdk GB.ST5.005.03 134 40 5 10
41 00250 Tdk GB.ST5.069.03 134 40 4 15 94 00528 c Tdk GB.ST5.036.01 134 40 4 15
42 00251 Tdk GB.ST5.015.01 134 40 4 15 95 00529 Ya GB.ST5.005.01 134 40 5 10
43 00253 Tdk GB.ST5.004.03 134 40 4 15 96 00529 B Tdk GB.ST5.005.01 134 40 5 10
44 00265 Ya GB.ST5.084.03 134 40 3 20 97 00531 a Tdk GB.ST5.002.01 134 45 5 10
45 00265 a Ya GB.ST5.024.03 134 40 4 15 98 00531 b Ya GB.ST5.005.01 134 45 4 15
46 00266 Ya GB.ST5.024.01 134 55 5 10 99 00531 c Ya GB.ST5.002.02 134 45 5 10
47 00267 Tdk GB.ST5.036.03 134 40 5 10 100 00531 d Tdk GB.ST5.005.01 134 45 5 10
48 00268 Tdk GB.ST5.023.02 134 50 5 10 101 00532 Ya GB.ST5.005.01 134 45 4 15
49 00272 Tdk GB.ST5.023.01 134 40 5 10 102 00557 Ya GB.ST5.027.03 134 40 3 20
50 00283 Ya GB.ST5.024.03 134 40 2 25 103 00576 A Ya GB.ST5.001.02 134 40 4 15
51 00284 Tdk GB.ST5.024.03 134 40 3 20 104 00576 B Tdk GB.ST5.001.02 134 40 5 10
52 00284 a Tdk GB.ST5.024.03 134 40 4 15 105 00576 c Tdk GB.ST5.001.01 134 40 4 15
53 00285 Tdk GB.ST5.023.02 134 45 3 20 106 00578 Tdk GB.ST5.. 134 40 4 15

TKB TKBNo. Inv. No. Inv.

Da�ar Data Observasi Teks�l 1 [KNI: 1 sampai 106]

Lampiran 01.



KNI Lokasi URB NJB KNI Lokasi URB NJB

107 00579 Tdk GB.ST5.007.01 134 40 4 15 160 00929 Ya GB.ST5.027.01 134 40 5 10
108 00580 Ya GB.ST5.007.01 134 40 5 10 161 00933 Tdk GB.ST5.012.02 134 40 5 10
109 00581b Ya GB.ST5.030.01 134 40 3 20 162 00934 Tdk GB.ST5.048.01 134 40 5 10
110 00628 a Tdk GB.ST5.027.01 134 40 5 10 163 00948 Ya GB.ST5.012.01 134 40 3 20
111 00628 b Ya GB.ST5.087.01 134 40 5 10 164 00949 Ya GB.ST5.012.02 134 40 5 10
112 00629 Ya GB.ST5.018.01 134 50 4 15 165 00964 Ya GB.ST5.007.02 134 40 4 15
113 00630 Ya GB.ST5.021.03 134 40 3 20 166 00972 a Tdk GB.ST5.007.02 134 40 5 10
114 00631 Ya GB.ST5.015.02 134 50 3 20 167 00972 b Ya GB.ST5.035.01 134 40 5 10
115 00632 Ya GB.ST5.015.02 134 40 3 20 168 00973 Ya GB.ST5.007.02 134 40 5 10
116 00633 Ya GB.ST5.015.02 134 45 5 10 169 00974 Ya GB.ST5.015.01 134 40 4 15
117 00635 b Tdk GB.ST5.057.01 134 40 3 20 170 00975 Ya GB.ST5.007.02 134 40 5 10
118 00636 a Tdk GB.ST5.015.01 134 40 4 15 171 00976 Tdk GB.ST5.007.01 134 40 5 10
119 00636 b Tdk GB.ST5.015.02 134 40 3 20 172 00977 Tdk GB.ST5.004.02 134 40 5 10
120 00638 Ya GB.ST5.021.03 134 50 5 10 173 00978 Tdk GB.ST5.023.02 134 40 5 10
121 00639 Ya GB.ST5.021.03 134 50 4 15 174 00979 Tdk GB.ST5.004.02 134 40 5 10
122 00639 a Ya GB.ST5.021.03 134 50 3 20 175 00980 Tdk GB.ST5.004.02 134 40 5 10
123 00639 B Ya GB.ST5.021.02 134 40 4 15 176 00983 Tdk GB.ST5.007.01 134 40 5 10
124 00639 c Ya GB.ST5.021.03 134 50 4 15 177 00984 Tdk GB.ST5.007.02 134 40 5 10
125 00695 b Ya GB.ST5.021.01 134 40 3 20 178 00985 Tdk GB.ST5.004.01 134 40 5 10
126 00695 e Tdk GB.ST5.021.01 134 40 3 20 179 00989 Tdk GB.ST5.036.04 134 40 5 10
127 00761 Ya GB.ST5.002.01 134 50 1 30 180 00990 Tdk GB.ST5.023.01 134 40 5 10
128 00761 a Tdk GB.ST5.002.01 134 50 3 20 181 01015 Tdk GB.ST5.004.01 134 40 4 15
129 00762 Tdk GB.ST5.003.03 134 40 3 20 182 01015 A Tdk GB.ST5.004.01 134 40 4 15
130 00765 Tdk GB.ST5.023.02 134 40 5 10 183 01015 C Tdk GB.ST5.004.01 134 40 4 15
131 00766 Ya GB.ST5.023.02 134 40 3 20 184 01018 Tdk GB.ST5.054.03 134 50 5 10
132 00767 Tdk GB.ST5.023.02 134 40 5 10 185 01032 Tdk GB.ST5.012.01 134 40 5 10
133 00768 Tdk GB.ST5.023.02 134 40 5 10 186 01033 Tdk GB.ST5.012.01 134 40 5 10
134 00769 Tdk GB.ST5.023.01 134 40 3 20 187 01034 b Tdk GB.ST5.027.01 134 40 3 20
135 00770 Tdk GB.ST5.010.03 134 40 4 15 188 01034a Tdk GB.ST5.027.01 134 40 3 20
136 00771 Tdk GB.ST5.003.02 134 45 4 15 189 01035 Tdk GB.ST5.087.01 134 40 3 20
137 00772 Tdk GB.ST5.003.02 134 45 4 15 190 01057 Tdk GB.ST5.017.02 134 40 5 10
138 00778 Tdk GB.ST5.003.02 134 3 20 191 01058 Tdk GB.ST5.029.01 134 40 5 10
139 00783 Ya GB.ST5.003.02 134 45 3 20 192 01059 Tdk GB.ST5.056.03 134 40 5 10
140 00802 Ya GB.ST5.042.03 134 40 3 20 193 01060 Tdk GB.ST5.056.03 134 40 5 10
141 00808 Tdk GB.ST5.002.01 134 40 3 20 194 01079 Tdk GB.ST5.036.01 134 40 3 20
142 00808 (27)Tdk GB.ST5.002.04 134 40 5 10 195 01080 Tdk GB.ST5.056.03 134 40 5 10
143 00813 Tdk GB.ST5.003.02 134 40 3 20 196 01081 Tdk GB.ST5.056.03 134 40 5 10
144 00818 Tdk GB.ST5.036.01 134 40 4 15 197 01082 Tdk GB.ST5.056.03 134 40 5 10
145 00818 b Tdk GB.ST5.003.03 134 40 4 15 198 01084 Tdk GB.ST5.056.03 134 40 5 10
146 00822 Tdk GB.ST5.. 134 40 4 15 199 01086 Tdk GB.ST5.056.03 134 40 5 10
147 00823 Tdk GB.ST5.024.02 134 40 5 10 200 01087 Tdk GB.ST5.056.03 134 40 5 10
148 00838 Tdk GB.ST5.011.02 134 40 5 10 201 01088 Tdk GB.ST5.056.03 134 40 5 10
149 00845 Tdk GB.ST5.015.01 134 40 5 10 202 01089 Tdk GB.ST5.073.03 134 40 5 10
150 00860 a Tdk GB.ST5.023.01 134 40 5 10 203 01090 Tdk GB.ST5.056.03 134 40 5 10
151 00860 b Tdk GB.ST5.. 134 40 5 10 204 01092 Tdk GB.ST5.045.03 134 40 5 10
152 00860 c Tdk GB.ST5.023.01 134 40 5 10 205 01093 Tdk GB.ST5.056.03 134 40 5 10
153 00860 d Tdk GB.ST5.023.01 134 40 5 10 206 01094 Tdk GB.ST5.056.03 134 40 5 10
154 00865 Tdk GB.ST5.018.01 134 45 4 15 207 01095 Tdk GB.ST5.060.03 134 40 5 10
155 00877 Tdk GB.ST5.003.01 134 40 3 20 208 01096 Tdk GB.ST5.060.03 134 40 5 10
156 00905 Tdk GB.ST5.023.03 134 40 5 10 209 01097 a Tdk GB.ST5.056.03 134 40 5 10
157 00910 Ya GB.ST5.026.02 134 50 5 10 210 01097 b Tdk GB.ST5.056.03 134 40 5 10
158 00916 Ya GB.ST5.003.03 134 40 1 30 211 01097 c Tdk GB.ST5.056.03 134 40 5 10
159 00917 b Ya GB.ST5.003.01 134 40 4 15 212 01097 d Tdk GB.ST5.056.03 134 40 5 10

No. Inv. TKB No. Inv. TKB

Lampiran 02.

Da�ar Data Observasi Teks�l 2 [KNI: 107 sampai 212]



KNI Lokasi URB NJB KNI Lokasi URB NJB

213 01097 e Tdk GB.ST5.062.03 134 40 5 10 266 02115 (17) Tdk GB.ST5.056.02 134 40 5 10
214 01098 Tdk GB.ST5.056.03 134 40 5 10 267 02115 (18) Tdk GB.ST5.057.02 134 40 5 10
215 01099 Tdk GB.ST5.060.04 134 40 5 10 268 02115 (19) Tdk GB.ST5.057.02 134 40 5 10
216 01100 Tdk GB.ST5.059.01 134 40 3 20 269 02115 (20) Tdk GB.ST5.057.02 134 40 5 10
217 01137 Tdk GB.ST5.048.01 134 40 5 10 270 02115 (21) Tdk GB.ST5.057.02 134 40 5 10
218 01179 Tdk GB.ST5.056.03 134 40 5 10 271 02115 (22) Tdk GB.ST5.057.02 134 40 5 10
219 01188 Tdk GB.ST5.011.02 134 40 5 10 272 02115 (23) Tdk GB.ST5.057.02 134 40 5 10
220 01236 Tdk GB.ST5.061.02 134 40 5 10 273 02115 (24) Tdk GB.ST5.057.02 134 40 5 10
221 01282 Tdk GB.ST5.060.02 134 40 5 10 274 02115 (25) Tdk GB.ST5.057.02 134 40 5 10
222 01282 a Tdk GB.ST5.. 134 40 5 10 275 02115 (26) Tdk GB.ST5.057.02 134 40 5 10
223 01283 b Tdk GB.ST5.056.02 134 40 3 20 276 02115 (27) Tdk GB.ST5.057.02 134 40 5 10
224 01286 Tdk GB.ST5.017.02 134 40 5 10 277 02115 (28) Tdk GB.ST5.057.02 134 40 5 10
225 01286 b Tdk GB.ST5.017.02 134 40 5 10 278 02115 (29) Tdk GB.ST5.057.02 134 40 5 10
226 01287 Tdk GB.ST5.017.02 134 40 5 10 279 02115 (30) Tdk GB.ST5.057.02 134 40 5 10
227 01288 A Tdk GB.ST5.056.03 134 40 5 10 280 02115 (31) Tdk GB.ST5.057.02 134 40 5 10
228 01288 B Tdk GB.ST5.056.03 134 40 5 10 281 02115 (32) Tdk GB.ST5.057.02 134 40 5 10
229 01309 Tdk GB.ST5.057.01 134 40 5 10 282 02115 (33) Tdk GB.ST5.057.02 134 40 5 10
230 01311 a Tdk GB.ST5.056.03 134 40 5 10 283 02115 (34) Tdk GB.ST5.057.02 134 40 5 10
231 01311 b Tdk GB.ST5.060.03 134 40 5 10 284 02115 (35) Tdk GB.ST5.057.02 134 40 5 10
232 01311 C Tdk GB.ST5.060.03 134 40 5 10 285 02115 (36) Tdk GB.ST5.057.02 134 40 5 10
233 01311 d Tdk GB.ST5.060.03 134 40 5 10 286 02115 (37) Tdk GB.ST5.057.02 134 40 5 10
234 01311 e Tdk GB.ST5.060.03 134 40 5 10 287 02115 (38) Tdk GB.ST5.057.02 134 40 5 10
235 01311 f Tdk GB.ST5.056.03 134 40 5 10 288 02115 (39) Tdk GB.ST5.057.02 134 40 5 10
236 01482 Tdk GB.ST5.039.03 134 40 5 10 289 02115 (40) Tdk GB.ST5.057.02 134 40 5 10
237 01482 a Tdk GB.ST5.039.03 134 40 5 10 290 02115 (41) Tdk GB.ST5.057.02 134 40 5 10
238 01482 b Tdk GB.ST5.057.02 134 40 5 10 291 02115 (42) Tdk GB.ST5.057.02 134 40 5 10
239 01493 Tdk GB.ST5.030.03 134 40 5 10 292 02115 (43) Tdk GB.ST5.057.02 134 40 5 10
240 01493 b Tdk GB.ST5.030.03 134 40 5 10 293 02115 (44) Tdk GB.ST5.057.02 134 40 5 10
241 01497 b Tdk GB.ST5.057.02 134 40 5 10 294 02115 (45) Tdk GB.ST5.057.02 134 40 5 10
242 01497a Tdk GB.ST5.031.03 134 40 3 20 295 02115 (46) Tdk GB.ST5.057.02 134 40 5 10
243 01497b Tdk GB.ST5.031.03 134 40 5 10 296 02149 b Tdk GB.ST5.044.02 134 40 5 10
244 01521 B Tdk GB.ST5.004.01 134 40 5 10 297 02161 a Tdk GB.ST5.. 134 40 3 20
245 01546 Tdk GB.ST5.039.01 134 40 5 10 298 02162 Tdk GB.ST5.057.03 134 40 5 10
246 02047 h Tdk GB.ST5.010.01 134 40 5 10 299 02167 a Tdk GB.ST5.066.03 134 40 3 20
247 02058 Tdk GB.ST5.039.02 134 40 5 10 300 02167 b Tdk GB.ST5.065.02 134 40 5 10
248 02112 Tdk GB.ST5.059.02 134 40 5 10 301 02168 a Tdk GB.ST5.066.02 134 40 3 20
249 02115 Tdk GB.ST5.057.02 134 40 5 10 302 02168 b Tdk GB.ST5.065.01 134 40 5 10
250 02115 (01)Tdk GB.ST5.057.02 134 40 5 10 303 02169 a Tdk GB.ST5.066.03 134 40 5 10
251 02115 (02)Tdk GB.ST5.057.02 134 40 5 10 304 02169 b Tdk GB.ST5.066.03 134 40 5 10
252 02115 (03)Tdk GB.ST5.057.02 134 40 5 10 305 02169 e Tdk GB.ST5.025.03 134 40 5 10
253 02115 (04)Tdk GB.ST5.057.02 134 40 5 10 306 02170 Tdk GB.ST5.066.03 134 40 5 10
254 02115 (05)Tdk GB.ST5.057.02 134 40 5 10 307 02172 a Tdk GB.ST5.066.01 134 50 3 20
255 02115 (06)Tdk GB.ST5.057.02 134 40 5 10 308 02178 Tdk GB.ST5.065.01 134 40 5 10
256 02115 (07)Tdk GB.ST5.057.02 134 40 5 10 309 02179 Tdk GB.ST5.066.01 134 40 3 20
257 02115 (08)Tdk GB.ST5.057.02 134 40 5 10 310 02180 Tdk GB.ST5.066.02 134 40 5 10
258 02115 (09)Tdk GB.ST5.057.02 134 40 5 10 311 02180 a Tdk GB.ST5.066.02 134 40 5 10
259 02115 (10)Tdk GB.ST5.057.02 134 40 5 10 312 02180 b Tdk GB.ST5.066.02 147 40 3 20
260 02115 (11)Tdk GB.ST5.057.02 134 40 5 10 313 02207 Ya GB.ST5.066.01 119,5 40 4 15
261 02115 (12)Tdk GB.ST5.057.02 134 40 5 10 314 02306 Ya GB.ST5.066.04 119,5 40 5 10
262 02115 (13)Tdk GB.ST5.057.02 134 40 5 10 315 02310 Tdk GB.ST5.066.02 119,5 40 5 10
263 02115 (14)Tdk GB.ST5.056.02 134 40 5 10 316 02312 Tdk GB.ST5.066.04 119,5 40 4 15
264 02115 (15)Tdk GB.ST5.056.03 134 40 5 10 317 02323 Tdk GB.ST5.066.01 119,5 40 2 25
265 02115 (16)Tdk GB.ST5.056.02 134 40 5 10 318 02331 a Tdk GB.ST5.066.03 119,5 40 5 10

No. Inv. TKB No. Inv. TKB

Lampiran 03.

Da�ar Data Observasi Teks�l 3 [KNI: 213 sampai 318]



KNI Lokasi URB NJB KNI Lokasi URB NJB

319 02331 b Tdk GB.ST5.066.01 119,5 40 4 15 372 02736 a Tdk GB.ST5.069.02 82,5 40 5 10
320 02331 c Tdk GB.ST5.066.01 119,5 40 3 20 373 02736 b Tdk GB.ST5.069.02 82,5 40 5 10
321 02333 a Tdk GB.ST5.066.01 119,5 40 3 20 374 02736a Tdk GB.ST5.069.01 82,5 40 5 10
322 02334 a Tdk GB.ST5.066.04 119,5 40 3 20 375 02737 b Ya GB.ST5.069.02 82,5 40 5 10
323 02334 b Tdk GB.ST5.066.01 119,5 40 1 30 376 02738 Ya GB.ST5.071.04 82,5 50 5 10
324 02334 c Tdk GB.ST5.066.01 119,5 40 3 20 377 02739 Tdk GB.ST5.071.04 82,5 40 5 10
325 02336 Tdk GB.ST5.066.04 119,5 40 5 10 378 02740 Tdk GB.ST5.071.04 82,5 40 3 20
326 02336 a Tdk GB.ST5.066.04 119,5 40 5 10 379 02741 Tdk GB.ST5.071.04 82,5 40 5 10
327 02336 b Tdk GB.ST5.066.04 119,5 40 5 10 380 02743 Tdk GB.ST5.077.04 82,5 40 5 10
328 02336 c Tdk GB.ST5.066.03 119,5 40 5 10 381 02744 Tdk GB.ST5.071.02 82,5 40 5 10
329 02336 c2 Tdk GB.ST5.066.04 119,5 40 4 15 382 02747 Tdk GB.ST5.071.03 82,5 40 3 20
330 02336c Tdk GB.ST5.066.01 119,5 40 5 10 383 02759 a Tdk GB.ST5.069.01 82,5 40 5 10
331 02337 a Tdk GB.ST5.066.03 119,5 40 2 25 384 02759 b Tdk GB.ST5.045.01 82,5 40 5 10
332 02338 Tdk GB.ST5.066.04 119,5 40 5 10 385 02760 Tdk GB.ST5.069.02 82,5 40 5 10
333 02338 a Tdk GB.ST5.066.04 119,5 40 5 10 386 02761 Tdk GB.ST5.069.03 82,5 40 3 20
334 02338 b Tdk GB.ST5.066.04 119,5 40 5 10 387 02762 Tdk GB.ST5.069.01 82,5 40 3 20
335 02353 a Tdk GB.ST5.062.04 119,5 40 4 15 388 02763 Tdk GB.ST5.071.02 82,5 40 5 10
336 02354 Tdk GB.ST5.001.04 119,5 40 4 15 389 02764 Tdk GB.ST5.072.01 82,5 40 5 10
337 02354 a Ya GB.ST5.062.04 119,5 40 3 20 390 02765 Tdk GB.ST5.071.02 82,5 40 3 20
338 02354 b Ya GB.ST5.062.04 119,5 40 5 10 391 02766 Tdk GA.14A.. 82,5 40 5 10
339 02355 Tdk GB.ST5.062.04 119,5 40 5 10 392 02768 Tdk GB.ST5.069.01 82,5 40 5 10
340 02364 b Tdk GB.ST5.048.01 119,5 40 5 10 393 02863 Tdk GB.ST5.085.03 82,5 40 5 10
341 02369 Tdk GB.ST5.062.04 119,5 40 5 10 394 02891 b Tdk GB.ST5.069.02 82,5 40 5 10
342 02371 a Tdk GB.ST5.093.02 119,5 40 5 10 395 02891 c Tdk GB.ST5.069.02 82,5 40 5 10
343 02371 b Tdk GB.ST5.066.03 119,5 40 5 10 396 02891 d Tdk GB.ST5.069.02 82,5 40 5 10
344 02373 a Ya GB.ST5.039.02 119,5 40 4 15 397 02907 Tdk GB.ST5.063.02 82,5 40 3 20
345 02373 b Ya GB.ST5.062.04 92 40 5 10 398 02909 Tdk GB.ST5.063.01 82,5 40 5 10
346 02373 c Ya GB.ST5.062.04 82,5 40 5 10 399 02910 a Tdk GB.ST5.063.04 82,5 40 5 10
347 02374 Tdk GB.ST5.062.04 82,5 40 5 10 400 02910 B Tdk GB.ST5.063.04 82,5 40 5 10
348 02375 Tdk GB.ST5.062.04 82,5 40 5 10 401 02911 Tdk GB.ST5.063.03 82,5 40 5 10
349 02376 Tdk GB.ST5.. 82,5 40 5 10 402 02916 Tdk GB.ST5.063.03 82,5 40 5 10
350 02416 Tdk GB.ST5.051.01 82,5 40 5 10 403 02919 Tdk GB.ST5.044.02 82,5 40 5 10
351 02441 a Tdk GB.ST5.066.02 82,5 40 5 10 404 02921 a Tdk GB.ST5.069.03 82,5 40 5 10
352 02555 Tdk GB.ST5.063.01 82,5 40 5 10 405 02957 Tdk GB.ST5.062.01 82,5 40 5 10
353 02580 Tdk GB.ST5.066.03 82,5 40 5 10 406 02960 Tdk GB.ST5.062.02 82,5 40 5 10
354 02581 Tdk GB.ST5.066.01 82,5 40 3 20 407 02962 Tdk GB.ST5.035.04 82,5 40 5 10
355 02589 Tdk GB.ST5.066.02 82,5 40 5 10 408 02963 Tdk GB.ST5.033.01 82,5 40 3 20
356 02613 Tdk GB.ST5.064.01 82,5 40 5 10 409 02968 Tdk GB.ST5.081.02 82,5 40 5 10
357 02614 Ya GB.ST5.064.01 82,5 50 5 10 410 02981 Tdk GB.ST5.069.03 82,5 40 5 10
358 02626 Ya GB.ST5.062.02 82,5 50 5 10 411 02986 Tdk GB.ST5.063.02 82,5 40 5 10
359 02675 Tdk GB.ST5.061.02 82,5 40 5 10 412 02987 Tdk GB.ST5.017.03 82,5 40 5 10
360 02676 Tdk GB.ST5.061.02 82,5 40 5 10 413 03034 Tdk GB.ST5.017.03 82,5 40 5 10
361 02677 Tdk GB.ST5.064.04 82,5 40 5 10 414 03036 Tdk GB.ST5.017.03 82,5 40 5 10
362 02678 a Tdk GB.ST5.064.01 82,5 40 5 10 415 03062 Ya GB.ST5.066.01 82,5 40 5 10
363 02678 b Tdk GB.ST5.064.04 82,5 40 5 10 416 03064 Ya GB.ST5.066.01 82,5 40 3 20
364 02678 c Tdk GB.ST5.064.04 82,5 40 5 10 417 03098 a Ya GB.ST5.076.03 82,5 40 5 10
365 02678c Tdk GB.ST5.064.04 82,5 40 5 10 418 03137 Ya GB.ST5.054.04 82,5 50 5 10
366 02681 Tdk GB.ST5.062.02 82,5 40 3 20 419 03308 Ya GB.ST5.093.01 82,5 50 3 20
367 02682 a Tdk GB.ST5.062.02 82,5 40 5 10 420 03313 Tdk GB.ST5.084.02 82,5 40 5 10
368 02682 b Tdk GB.ST5.062.04 82,5 40 5 10 421 03314 Tdk GB.ST5.083.03 82,5 40 5 10
369 02682 c Tdk GB.ST5.062.04 82,5 40 5 10 422 03317 Ya GB.ST5.084.01 82,5 40 5 10
370 02682 e Tdk GB.ST5.062.04 82,5 40 5 10 423 03317 A Tdk GB.ST5.034.01 82,5 40 3 20
371 02735 Tdk GB.ST5.071.02 82,5 40 3 20 424 03317 B Ya GB.ST5.034.01 82,5 40 3 20

No. Inv. TKB No. Inv. TKB

Lampiran 04.

Da�ar Data Observasi Teks�l 4 [KNI: 318 sampai 424]



KNI Lokasi URB NJB KNI Lokasi URB NJB

425 03317 c Ya GB.ST5.034.02 82,5 40 5 10 478 03990 Ya GB.ST5.056.01 82,5 40 3 20
426 03318 Tdk GB.ST5.088.02 82,5 40 5 10 479 04015 Ya GB.ST5.023.01 82,5 40 3 20
427 03319 Tdk GB.ST5.048.02 82,5 40 5 10 480 04020 Ya GB.ST5.048.02 82,5 40 5 10
428 03331 Tdk GB.ST5.034.02 82,5 40 5 10 481 04077 Tdk GB.ST5.. 82,5 40 5 10
429 03341 Tdk GB.ST5.005.01 82,5 40 5 10 482 04089 a Tdk GB.ST5.046.01 82,5 40 5 10
430 03350 Tdk GB.ST5.084.02 82,5 40 5 10 483 04135 Tdk GB.ST5.007.02 82,5 40 5 10
431 03369 Tdk GB.ST5.082.03 82,5 40 5 10 484 04136 Tdk GB.ST5.012.04 82,5 40 5 10
432 03376 Tdk GA.14A.. 82,5 40 5 10 485 04137 Tdk GB.ST5.010.02 82,5 40 5 10
433 03379 Tdk GB.ST5.. 82,5 40 5 10 486 04138 Tdk GB.ST5.004.02 82,5 40 5 10
434 03382 Tdk GB.ST5.. 82,5 40 5 10 487 04139 Tdk GB.ST5.004.02 82,5 40 5 10
435 03382 b Tdk GB.ST5.039.02 82,5 40 5 10 488 04140 Tdk GB.ST5.023.02 82,5 40 5 10
436 03402 Tdk GB.ST5.009.03 82,5 40 5 10 489 04141 Tdk GB.ST5.023.02 82,5 40 5 10
437 03405 Tdk GB.ST5.009.03 82,5 40 5 10 490 04142 Tdk GB.ST5.023.03 82,5 40 5 10
438 03406 Tdk GB.ST5.009.03 82,5 40 5 10 491 04143 Tdk GB.ST5.004.02 82,5 40 5 10
439 03409 Ya GB.ST5.033.02 82,5 40 5 10 492 04143 a Tdk GB.ST5.004.01 82,5 40 5 10
440 03438 Ya GB.ST5.081.01 82,5 40 3 20 493 04143 b Tdk GB.ST5.004.01 82,5 40 5 10
441 03440 Ya GB.ST5.065.04 82,5 40 5 10 494 04144 Tdk GB.ST5.004.01 82,5 40 5 10
442 03440 a Tdk GB.ST5.005.04 82,5 40 5 10 495 04146 a Tdk GB.ST5.004.01 82,5 40 5 10
443 03440 b Tdk GB.ST5.014.04 82,5 40 5 10 496 04146 b Ya GB.ST5.004.01 82,5 40 5 10
444 03442 Tdk GB.ST5.083.03 82,5 40 5 10 497 04147 Ya GB.ST5.010.01 82,5 40 4 15
445 03446 Tdk GA.14A.088.04 82,5 40 5 10 498 04148 Ya GB.ST5.003.01 82,5 40 3 20
446 03446 a Tdk GB.ST5.039.01 82,5 40 5 10 499 04149 Ya GB.ST5.003.02 82,5 40 5 10
447 03446 B Tdk GB.ST5.039.01 82,5 40 5 10 500 04150 Ya GB.ST5.003.02 82,5 40 5 10
448 03446 c Tdk GB.ST5.031.04 82,5 40 5 10 501 04152 Ya GB.ST5.010.03 82,5 40 5 10
449 03446 d Tdk GB.ST5.028.03 82,5 40 5 10 502 04153 Ya GB.ST5.010.01 82,5 40 5 10
450 03452 Ya GB.ST5.084.02 82,5 40 5 10 503 04154 Ya GB.ST5.036.04 82,5 40 3 20
451 03468 Ya GB.ST5.083.02 82,5 40 5 10 504 04154 a Ya GB.ST5.008.04 82,5 40 5 10
452 03507 Ya GB.ST5.054.04 149 40 5 10 505 04154 b Ya GB.ST5.036.04 82,5 40 5 10
453 03508 b Ya GB.ST5.053.01 82,5 40 5 10 506 04156 Ya GB.ST5.030.02 82,5 40 3 20
454 03508 c Ya GB.ST5.054.01 82,5 40 3 20 507 04157 a Ya GB.ST5.070.01 82,5 40 5 10
455 03513 Tdk GB.ST5.054.04 82,5 40 5 10 508 04158 Tdk GB.ST5.023.03 82,5 40 5 10
456 03514 a Tdk GB.ST5.054.04 82,5 40 5 10 509 04165 Tdk GB.ST5.023.02 82,5 40 5 10
457 03514 b Tdk GB.ST5.054.03 82,5 40 5 10 510 04166 Tdk GB.ST5.001.02 82,5 40 5 10
458 03514 c Tdk GB.ST5.054.04 82,5 40 5 10 511 04167 Tdk GB.ST5.002.01 82,5 40 5 10
459 03565 Tdk GB.ST5.051.02 82,5 40 5 10 512 04168 Tdk GB.ST5.030.02 82,5 40 5 10
460 03566 Tdk GB.ST5.051.02 82,5 40 5 10 513 04169 Tdk GB.ST5.004.01 82,5 40 5 10
461 03568 Tdk GB.ST5.051.02 82,5 40 5 10 514 04170 Tdk GB.ST5.005.03 82,5 40 5 10
462 03569 a Tdk GB.ST5.051.02 82,5 40 5 10 515 04171 Tdk GB.ST5.004.01 82,5 40 5 10
463 03569 b Tdk GB.ST5.051.01 82,5 40 5 10 516 04209 Tdk GB.ST5.004.01 82,5 40 5 10
464 03586 Ya GB.ST5.045.03 82,5 40 5 10 517 04211 Tdk GB.ST5.030.04 82,5 40 5 10
465 03640 Ya GB.ST5.008.02 82,5 40 5 10 518 04212 Tdk GB.ST5.002.01 82,5 50 5 10
466 03642 Ya GB.ST5.008.03 82,5 40 3 20 519 04269 Tdk GB.ST5.007.02 82,5 40 5 10
467 03757 Ya GB.ST5.042.03 82,5 40 5 10 520 04270 Tdk GB.ST5.007.02 82,5 40 5 10
468 03807 Ya GB.ST5.048.04 82,5 40 5 10 521 04273 Tdk GB.ST5.007.02 82,5 40 5 10
469 03808 Ya GB.ST5.011.03 82,5 40 3 20 522 04277 Tdk GB.ST5.007.01 82,5 40 5 10
470 03809 Ya GB.ST5.014.02 82,5 40 5 10 523 04278 Tdk GB.ST5.007.01 82,5 40 5 10
471 03810 Tdk GB.ST5.011.04 82,5 40 5 10 524 04310 Tdk GB.ST5.023.01 82,5 40 3 20
472 03853 Tdk GB.ST5.021.03 82,5 40 5 10 525 04338 Tdk GB.ST5.030.04 82,5 40 3 20
473 03854 Ya GB.ST5.011.03 82,5 40 5 10 526 04411 Tdk GB.ST5.007.01 82,5 40 5 10
474 03855 Ya GB.ST5.011.03 82,5 40 3 20 527 04412 Ya GB.ST5.007.01 82,5 40 5 10
475 03862 Ya GB.ST5.036.04 82,5 40 5 10 528 045.. Ya GB.ST5.. 82,5 40 4 15
476 03900 Ya GB.ST5.035.02 82,5 40 5 10 529 04502 Ya GB.ST5.012.01 82,5 40 5 10
477 03978 Ya GB.ST5.024.01 82,5 50 5 10 530 04503 Ya GB.ST5.012.01 82,5 40 5 10

TKBNo. Inv. TKB No. Inv.

Da�ar Data Observasi Teks�l 5 [KNI: 425 sampai 530]
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KNI Lokasi URB NJB KNI Lokasi URB NJB

531 04520 a Tdk GB.ST5.004.02 82,5 40 5 10 584 04735 Ya GB.ST5.059.01 69 40 5 10
532 04520 b Tdk GB.ST5.004.02 82,5 40 5 10 585 04735 a Tdk GB.ST5.084.03 69 40 5 10
533 04521 Tdk GB.ST5.004.01 82,5 40 5 10 586 04736 Tdk GB.ST5.059.02 69 40 5 10
534 04521 a Tdk GB.ST5.004.01 82,5 40 5 10 587 04739 Tdk GB.ST5.060.02 69 40 5 10
535 04522 a Tdk GB.ST5.. 82,5 40 5 10 588 04740 Tdk GB.ST5.. 69 40 5 10
536 04522 b Tdk GB.ST5.. 82,5 40 5 10 589 04741 Tdk GB.ST5.060.02 69 40 5 10
537 04523 Tdk GB.ST5.012.03 82,5 40 5 10 590 04742 Tdk GB.ST5.026.02 69 40 5 10
538 04525 a Tdk GB.ST5.007.02 82,5 40 5 10 591 04746 a Tdk GB.ST5.056.04 69 40 5 10
539 04526 Tdk GB.ST5.007.01 82,5 40 5 10 592 0485b Tdk GB.ST5.069.01 69 40 5 10
540 04528 Tdk GB.ST5.007.02 82,5 40 5 10 593 05016 (01) Tdk GB.ST5.059.02 69 40 5 10
541 04528. Tdk GB.ST5.007.02 82,5 40 5 10 594 05016 (02) Tdk GB.ST5.059.02 69 40 5 10
542 04530 Tdk GB.ST5.004.01 82,5 40 5 10 595 05016 (03) Tdk GB.ST5.059.02 69 40 5 10
543 04530 b Tdk GB.ST5.004.01 82,5 40 5 10 596 05016 (04) Tdk GB.ST5.059.02 69 40 5 10
544 04569 Tdk GB.ST5.023.03 82,5 40 5 10 597 05016 (05) Tdk GB.ST5.059.02 69 40 5 10
545 04570 Tdk GB.ST5.002.01 82,5 40 5 10 598 05016 (06) Tdk GB.ST5.059.02 69 40 5 10
546 04571 Tdk GB.ST5.008.01 82,5 40 5 10 599 05016 (07) Tdk GB.ST5.059.02 69 40 5 10
547 04572 Tdk GB.ST5.008.01 82,5 40 5 10 600 05016 (08) Tdk GB.ST5.059.02 69 40 5 10
548 04573 Tdk GB.ST5.008.01 82,5 40 5 10 601 05016 (09) Tdk GB.ST5.059.02 69 40 5 10
549 04574 Tdk GB.ST5.023.02 82,5 40 5 10 602 05016 (1) Tdk GB.ST5.059.02 69 40 5 10
550 04575 Ya GB.ST5.008.01 82,5 40 3 20 603 05016 (10) Tdk GB.ST5.059.02 69 40 5 10
551 04576 Tdk GB.ST5.008.01 82,5 40 5 10 604 05016 (11) Tdk GB.ST5.059.02 69 40 5 10
552 04577 Tdk GB.ST5.023.01 82,5 40 5 10 605 05016 (12) Tdk GB.ST5.059.02 69 40 5 10
553 04578 Tdk GB.ST5.008.01 82,5 40 5 10 606 05016 (13) Tdk GB.ST5.059.02 69 40 5 10
554 04579 Tdk GB.ST5.008.01 82,5 40 5 10 607 05016 (14) Tdk GB.ST5.059.02 69 40 5 10
555 04580 Tdk GB.ST5.. 82,5 40 5 10 608 05016 (15) Tdk GB.ST5.059.02 69 40 5 10
556 04581 Tdk GB.ST5.. 82,5 40 5 10 609 05016 (16) Tdk GB.ST5.059.02 69 40 5 10
557 04582 Tdk GB.ST5.078. 82,5 40 5 10 610 05016 (17) Tdk GB.ST5.059.02 69 40 5 10
558 04584 Ya GB.ST5.008.01 82,5 40 5 10 611 05016 (18) Tdk GB.ST5.059.02 69 40 5 10
559 04585 Tdk GB.ST5.078. 82,5 40 5 10 612 05016 (19) Tdk GB.ST5.059.02 69 40 5 10
560 04586 Tdk GB.ST5.008.01 82,5 40 5 10 613 05016 (2) Tdk GB.ST5.059.02 69 40 5 10
561 04587 Tdk GB.ST5.. 82,5 40 5 10 614 05016 (20) Tdk GB.ST5.059.02 69 40 5 10
562 04590 Tdk GB.ST5.036.02 82,5 40 5 10 615 05016 (21) Tdk GB.ST5.059.02 69 40 5 10
563 04590 b Tdk GB.ST5.023.01 82,5 40 3 20 616 05016 (22) Tdk GB.ST5.059.02 69 40 5 10
564 04590 c Tdk GB.ST5.023.01 82,5 40 3 20 617 05016 v Tdk GB.ST5.059.02 69 40 5 10
565 04594 Tdk GB.ST5.036.02 82,5 40 5 10 618 05017 Tdk GB.ST5.039.03 69 40 5 10
566 04618 a Tdk GB.ST5.021.02 82,5 40 5 10 619 05018 Tdk GB.ST5.060.03 69 40 4 15
567 04618 b Ya GB.ST5.021.02 82,5 40 5 10 620 05019 (01) Tdk GB.ST5.054.01 69 40 5 10
568 04619 Ya GB.ST5.021.03 82,5 40 3 20 621 05019 (02) Tdk GB.ST5.039.02 69 40 5 10
569 04718 Ya GB.ST5.060.01 82,5 40 3 20 622 05019 (03) Tdk GB.ST5.054.01 69 40 5 10
570 04719 Ya GB.ST5.056.02 82,5 40 5 10 623 05020 Tdk GB.ST5.059.01 69 40 4 15
571 04720 Ya GB.ST5.056.02 82,5 40 3 20 624 05020 (01) Tdk GB.ST5.039.02 69 40 3 20
572 04721 Ya GB.ST5.060.03 82,5 40 3 20 625 05020 (02) Tdk GB.ST5.039.02 69 40 3 20
573 04722 Ya GB.ST5.060.01 82,5 50 5 10 626 05020 (03) Tdk GB.ST5.059.01 69 40 5 10
574 04723 Ya GB.ST5.056.02 82,5 40 5 10 627 05020 (04) Tdk GB.ST5.059.01 69 40 5 10
575 04724 Ya GB.ST5.060.01 82,5 40 3 20 628 05020 (05) Tdk GB.ST5.059.01 69 40 5 10
576 04726 Ya GB.ST5.056.02 82,5 40 5 10 629 05020 (06) Tdk GB.ST5.059.01 69 40 5 10
577 04727 Ya GB.ST5.056.01 82,5 50 5 10 630 05020 (07) Tdk GB.ST5.059.01 69 40 5 10
578 04728 Ya GB.ST5.024.01 73 50 5 10 631 05020 (08) Tdk GB.ST5.054.01 69 40 5 10
579 04729 Ya GB.ST5.031.03 114 40 4 15 632 05020 b Tdk GB.ST5.039.02 69 40 3 20
580 04730 Ya GB.ST5.050.01 69 50 5 10 633 05020 c Tdk GB.ST5.059.01 69 40 5 10
581 04731 Ya GB.ST5.060.01 69 40 5 10 634 05020 f Tdk GB.ST5.059.01 69 40 5 10
582 04733 Ya GB.ST5.084.02 69 40 3 20 635 05020 h Tdk GB.ST5.059.01 69 40 5 10
583 04734 Ya GB.ST5.060.01 69 40 3 20 636 05020 i Tdk GB.ST5.059.01 69 40 3 20

No. Inv. TKB No. Inv. TKB
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KNI Lokasi URB NJB KNI Lokasi URB NJB

639 05023 a Tdk GB.ST5.039.02 69 40 5 10 692 06219 Tdk GB.ST5.062.03 69 40 5 10
640 05023 b Tdk GB.ST5.039.02 69 40 5 10 693 06230 Tdk GB.ST5.062.01 69 40 5 10
641 05023 c Tdk GB.ST5.039.02 69 40 5 10 694 06232 Tdk GB.ST5.065.03 69 40 5 10
642 05023 d Tdk GB.ST5.039.02 69 40 5 10 695 06233 Tdk GB.ST5.065.02 69 40 5 10
643 05023 e Tdk GB.ST5.039.02 69 40 5 10 696 06234 Tdk GB.ST5.065.02 69 40 5 10
644 05023 f Tdk GB.ST5.039.02 69 40 5 10 697 06235 Tdk GB.ST5.065.02 69 40 5 10
645 05023 g Tdk GB.ST5.039.02 69 40 5 10 698 06237 Ya GB.ST5.048.03 69 40 5 10
646 05026 Tdk GB.ST5.060.01 69 40 5 10 699 06238 Ya GB.ST5.065.01 69 40 3 20
647 05027 Tdk GB.ST5.060.01 69 40 3 20 700 06239 Ya GB.ST5.065.03 69 40 5 10
648 05028 Tdk GB.ST5.060.02 69 40 5 10 701 06244 Ya GB.ST5.065.02 69 40 5 10
649 05029 Tdk GB.ST5.060.02 69 40 5 10 702 06254 Ya GB.ST5.065.01 69 40 3 20
650 05030 (01)Tdk GB.ST5.060.01 69 40 5 10 703 06263 Ya GB.ST5.062.04 69 40 5 10
651 05030 (02)Tdk GB.ST5.060.02 69 40 5 10 704 06274 Tdk GB.ST5.083.01 69 40 5 10
652 05030 (03)Tdk GB.ST5.060.02 69 40 5 10 705 06276 Tdk GB.ST5.036.03 69 40 5 10
653 05030 A Tdk GB.ST5.060.02 69 40 5 10 706 06293 Tdk GB.ST5.061.01 69 40 5 10
654 05041 Tdk GB.ST5.018.03 69 40 5 10 707 06299 b Tdk GB.ST5.063.02 69 40 5 10
655 05079 Tdk GB.ST5.056.03 69 40 5 10 708 06306 Ya GB.ST5.. 69 40 3 20
656 05079 a Tdk GB.ST5.017.02 69 40 5 10 709 06307 Ya GB.ST5.061.01 69 40 3 20
657 05079 b Tdk GB.ST5.017.02 69 40 5 10 710 06308 Ya GB.ST5.017.02 69 40 5 10
658 05079 c Tdk GB.ST5.056.03 69 40 5 10 711 06309 Ya GB.ST5.071.02 69 40 3 20
659 05079 d Tdk GB.ST5.056.03 69 40 5 10 712 06310 Ya GB.ST5.036.03 69 40 3 20
660 0526 Tdk GB.ST5.030.03 69 50 5 10 713 06318 Tdk GB.ST5.064.03 69 40 5 10
661 05545 Tdk GB.ST5.012.01 69 40 5 10 714 06319 a Tdk GB.ST5.071.01 69 40 5 10
662 05601 Tdk GB.ST5.059.01 69 40 5 10 715 06320 Ya GB.ST5.071.01 69 40 5 10
663 05606 a Ya GB.ST5.060.01 69 40 3 20 716 06326 Ya GB.ST5.069.01 69 40 3 20
664 05606 b Ya GB.ST5.060.02 69 40 5 10 717 06329 Ya GB.ST5.069.01 69 40 5 10
665 05607 Ya GB.ST5.056.02 69 40 3 20 718 06338 Tdk GB.ST5.065.01 69 40 5 10
666 05609 a Ya GB.ST5.056.04 69 40 5 10 719 06347 Tdk GB.ST5.072.01 69 40 5 10
667 05609 b Ya GB.ST5.056.03 69 40 5 10 720 06347 a Tdk GB.ST5.063.01 69 40 5 10
668 05611 Ya GB.ST5.056.04 69 40 3 20 721 06348 Tdk GB.ST5.035.02 69 40 5 10
669 05614 Tdk GB.ST5.056.02 69 40 3 20 722 06349 Ya GB.ST5.071.03 69 40 5 10
670 05616 a Tdk GB.ST5.056.01 69 40 5 10 723 06350 Ya GB.ST5.071.01 69 40 3 20
671 05616 b Tdk GB.ST5.056.01 69 40 5 10 724 06352 a Ya GB.ST5.071.01 69 40 5 10
672 05655 Ya GB.ST5.060.01 69 50 5 10 725 06352 b Ya GB.ST5.071.03 69 40 5 10
673 05657 Ya GB.ST5.060.01 69 40 3 20 726 06353 a Ya GB.ST5.071.01 69 40 5 10
674 05658 Ya GB.ST5.056.02 69 40 5 10 727 06353 b Tdk GB.ST5.071.01 69 40 5 10
675 05671 Ya GA.14A.. 69 40 5 10 728 06354 Tdk GB.ST5.071.03 69 40 5 10
676 05673 Ya GB.ST5.017.01 69 50 5 10 729 06355 Tdk GB.ST5.071.03 69 40 5 10
677 05673 a Ya GB.ST5.017.01 69 40 5 10 730 06356 Tdk GB.ST5.071.03 69 40 5 10
678 05701 Ya GB.ST5.060.01 69 50 3 20 731 06357 Tdk GB.ST5.071.03 69 40 5 10
679 05702 Ya GB.ST5.056.02 69 40 3 20 732 06358 Tdk GB.ST5.071.04 69 40 5 10
680 05722 Ya GB.ST5.056.04 69 40 3 20 733 06358 (1) Tdk GB.ST5.071.03 69 40 5 10
681 05795 Ya GB.ST5.056.03 69 40 5 10 734 06359 Tdk GB.ST5.017.02 69 40 5 10
682 05864 Ya GB.ST5.056.01 69 40 5 10 735 06360 Tdk GB.ST5.017.02 69 40 5 10
683 05870 Ya GB.ST5.066.01 69 40 3 20 736 06361 Ya GB.ST5.017.02 69 40 5 10
684 05912 Ya GB.ST5.. 69 40 5 10 737 06362 Ya GB.ST5.017.02 69 40 5 10
685 05964 Ya GA.14A.. 69 40 5 10 738 06363 Ya GB.ST5.069.02 69 40 5 10
686 05965 Ya GB.ST5.048.02 69 40 5 10 739 06374 a Ya GB.ST5.063.01 69 40 5 10
687 05966 Ya GB.ST5.066.03 69 40 5 10 740 06410 Ya GB.ST5.070.03 69 40 3 20
688 06045 Ya GB.ST5.066.02 69 40 3 20 741 06410 a Ya GB.ST5.069.03 69 40 5 10
689 06047 Ya GB.ST5.066.02 69 40 5 10 742 06410 b Ya GB.ST5.069.02 69 40 5 10
690 06048 Ya GB.ST5.066.02 69 40 5 10 743 06410 c Ya GB.ST5.069.01 69 40 5 10
691 06053 Ya GB.ST5.066.02 69 40 3 20 744 06411 Ya GB.ST5.069.02 69 40 5 10

No. Inv. TKB No. Inv. TKB
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KNI Lokasi URB NJB KNI Lokasi URB NJB

745 06415 Ya GB.ST5.069.01 69 40 5 10 798 09251 Ya GB.ST5.059.01 114 40 3 20
746 06416 Tdk GB.ST5.070.04 69 40 5 10 799 09402 Ya GB.ST5.012.02 114 50 3 20
747 06416 (.) Tdk GB.ST5.070.04 69 40 5 10 800 09596 Ya GB.ST5.021.02 114 45 3 20
748 06417 Tdk GB.ST5.070.04 69 40 5 10 801 09597 a Ya GB.ST5.024.01 114 55 1 30
749 06418 Tdk GB.ST5.070.04 69 40 5 10 802 09613 Ya GB.ST5.035.01 114 40 3 20
750 06420 Tdk GB.ST5.069.02 69 40 5 10 803 09617 Ya GB.ST5.023.02 114 45 3 20
751 06421 Tdk GB.ST5.069.02 69 40 5 10 804 09829 Ya GB.ST5.. 112 40 3 20
752 06421 a Tdk GB.ST5.069.02 69 40 5 10 805 09830 Tdk GB.ST5.062.04 112 40 5 10
753 06422 (1) Tdk GB.ST5.070.03 69 40 5 10 806 10124 Tdk GB.ST5.011.04 112 40 5 10
754 06422 (2) Tdk GB.ST5.070.04 69 40 5 10 807 10127 Ya GB.ST5.036.04 112 40 4 15
755 06422 a Tdk GB.ST5.061.03 69 40 5 10 808 10129 Ya GB.ST5.036.02 112 40 5 10
756 06422 b Tdk GB.ST5.070.03 69 40 5 10 809 10131 Ya GB.ST5.011.03 112 40 1 30
757 06422 c Tdk GB.ST5.070.03 69 40 5 10 810 10135 Ya GB.ST5.011.03 112 45 1 30
758 06422 c Tdk GB.ST5.070.03 40 5 10 811 10138 Ya GB.ST5.011.02 112 45 3 20
759 06422 d Tdk GB.ST5.070.03 69 40 5 10 812 10170 Ya GB.ST5.035.03 112 45 1 30
760 06422 d Tdk GB.ST5.070.03 40 5 10 813 10284 Ya GB.ST5.011.02 112 40 3 20
761 06422 f Ya GB.ST5.070.04 69 40 5 10 814 10287 Ya GB.ST5.020.04 112 40 3 20
762 06423 Ya GB.ST5.071.01 69 40 5 10 815 10290 Ya GB.ST5.011.02 112 55 3 20
763 06424 Ya GB.ST5.071.01 69 40 3 20 816 10560 Tdk GB.ST5.092.04 112 40 3 20
764 06429 a Ya GB.ST5.070.03 69 40 5 10 817 10587 Tdk GB.ST5.048.01 111 50 3 20
765 06429 b Ya GB.ST5.070.03 69 40 5 10 818 10778 Tdk GB.ST5.015.02 110 50 5 10
766 06467 Ya GB.ST5.070.02 69 40 3 20 819 10781 a Tdk GB.ST5.021.02 110 40 5 10
767 06480 a Tdk GB.ST5.061.02 69 40 5 10 820 10781 a Tdk GB.ST5.021.02 110 40 5 10
768 06480 B Tdk GB.ST5.017.01 69 40 5 10 821 10823 Tdk GB.ST5.. 110 40 5 10
769 06480 d Tdk GB.ST5.061.02 69 40 5 10 822 10928 Tdk GB.ST5.023.02 110 40 5 10
770 06481 Tdk GB.ST5.061.02 69 40 5 10 823 10929 Tdk GB.ST5.023.02 110 40 5 10
771 06482 Tdk GB.ST5.064.04 69 40 5 10 824 10930 Ya GB.ST5.024.04 110 40 5 10
772 06488 Ya GB.ST5.062.01 69 40 5 10 825 10931 Ya GB.ST5.023.02 110 40 5 10
773 06489 Ya GB.ST5.062.04 69 40 3 20 826 10932 Ya GB.ST5.023.01 110 40 3 20
774 06490 Ya GB.ST5.063.03 69 40 5 10 827 10933 Ya GB.ST5.024.04 110 40 5 10
775 06491 Tdk GB.ST5.063.03 69 40 5 10 828 10960 Tdk GB.ST5.015.03 110 40 5 10
776 06492 Tdk GB.ST5.063.03 65 40 5 10 829 10961 Tdk GB.ST5.015.02 110 40 5 10
777 06493 Tdk GB.ST5.017.03 69 40 5 10 830 10962 Tdk GB.ST5.015.03 110 40 5 10
778 06494 Tdk GB.ST5.063.01 69 40 5 10 831 10963 Tdk GB.ST5.036.04 110 40 5 10
779 06495 Tdk GB.ST5.063.01 69 40 5 10 832 10964 Tdk GB.ST5.015.03 110 40 5 10
780 06496 Tdk GB.ST5.063.03 65 40 5 10 833 10965 Tdk GB.ST5.009.03 110 40 5 10
781 06499 a Tdk GB.ST5.063.02 69 40 5 10 834 10966 Tdk GB.ST5.011.04 110 40 5 10
782 06499 b Ya GB.ST5.063.02 65 40 5 10 835 10968 Tdk GB.ST5.015.02 110 40 5 10
783 06499 c Ya GB.ST5.063.02 66 40 5 10 836 10969 Tdk GB.ST5.015.02 110 40 5 10
784 06500 Ya GB.ST5.026.02 65 40 4 15 837 10970 Tdk GB.ST5.011.03 110 40 5 10
785 08336 Ya GB.ST5.065.02 74 40 5 10 838 10971 a Ya GB.ST5.011.04 110 40 5 10
786 08677 Ya GB.ST5.030.03 67 50 5 10 839 10971 b Ya GB.ST5.017.02 110 40 5 10
787 09055 Ya GB.ST5.059.04 114 40 5 10 840 10972 Ya GB.ST5.036.03 110 40 5 10
788 09234 Ya GB.ST5.. 114 40 5 10 841 10973 Ya GB.ST5.015.02 110 40 3 20
789 09235 Ya GB.ST5.. 114 45 1 30 842 10974 Ya GB.ST5.014.01 110 40 5 10
790 09247 Ya GB.ST5.084.04 114 40 4 15 843 10975 Ya GB.ST5.017.01 110 40 5 10
791 09247 Tdk GB.ST5.084.04 40 4 15 844 10978 Ya GB.ST5.011.03 110 40 5 10
792 09247 Tdk GB.ST5.084.04 114 40 4 15 845 10979 Ya GB.ST5.011.04 110 40 5 10
793 09249 Tdk GB.ST5.031.03 114 40 4 15 846 10980 Ya GB.ST5.011.03 110 40 3 20
794 09249 Tdk GB.ST5.031.03 40 4 15 847 10982 Ya GB.ST5.021.01 110 40 4 15
795 09250 Tdk GB.ST5.031.03 114 40 5 10 848 10983 Ya GB.ST5.021.03 110 40 4 15
796 09250 Tdk GB.ST5.031.03 40 5 10 849 10984 Ya GB.ST5.021.03 110 40 5 10
797 09250 Tdk GB.ST5.031.03 114 40 5 10 850 10985 Ya GB.ST5.017.03 110 40 3 20

No. Inv. TKB No. Inv. TKB

Lampiran 08.

Da�ar Data Observasi Teks�l 8 [KNI: 745 sampai 850]



KNI Lokasi URB NJB KNI Lokasi URB NJB

851 11090 Ya GB.ST5.021.01 110 40 4 15 904 12366 Ya GB.ST5.039.03 108 40 5 10
852 11176 Tdk GB.ST5.015.02 110 40 5 10 905 12374 Ya GB.ST5.062.04 108 40 3 20
853 11177 Tdk GB.ST5.015.03 110 40 5 10 906 12383 Ya GB.ST5.059.02 108 40 4 15
854 11179 Tdk GB.ST5.004.01 110 40 5 10 907 12384 Ya GA.14A.026.02 108 40 5 10
855 11180 Tdk GB.ST5.. 110 40 5 10 908 12388 Tdk GB.ST5.026.03 108 40 5 10
856 11181 Tdk GB.ST5.004.01 110 40 5 10 909 12389 Tdk GB.ST5.059.01 108 40 3 20
857 11182 Tdk GB.ST5.015.02 110 40 5 10 910 12390 Tdk GB.ST5.059.01 108 40 3 20
858 11183 Tdk GB.ST5.014.02 110 40 5 10 911 12408 Tdk GB.ST5.041.01 108 40 5 10
859 11184 Tdk GB.ST5.011.04 110 40 5 10 912 12413 Tdk GB.ST5.012.03 108 40 5 10
860 11185 Tdk GB.ST5.011.04 110 40 5 10 913 12414 Ya GB.ST5.012.03 108 40 5 10
861 11186 Tdk GB.ST5.011.03 110 40 5 10 914 12415 Ya GB.ST5.012.03 108 40 5 10
862 11187 Tdk GB.ST5.009.03 110 40 5 10 915 12421 Ya GB.ST5.021.03 108 50 3 20
863 11188 Ya GB.ST5.. 110 40 4 15 916 12422 a Ya GB.ST5.021.02 108 40 4 15
864 11189 Ya GB.ST5.011.04 110 40 4 15 917 12430 Ya GB.ST5.021.03 108 40 3 20
865 11190 Ya GB.ST5.011.04 110 40 4 15 918 12431 Ya GB.ST5.035.04 108 50 3 20
866 11191 Ya GB.ST5.011.04 110 40 5 10 919 12432 Ya GB.ST5.023.02 108 40 3 20
867 11192 Tdk GB.ST5.012.03 110 40 5 10 920 12433 Ya GB.ST5.060.04 108 40 4 15
868 11193 Tdk GB.ST5.015.02 110 40 5 10 921 12434 Ya GB.ST5.060.04 108 40 4 15
869 11195 Tdk GB.ST5.011.03 110 40 5 10 922 12541 Tdk GB.ST5.062.02 108 40 4 15
870 11196 Tdk GB.ST5.011.04 110 40 5 10 923 12601 Tdk GB.ST5.017.02 108 50 5 10
871 11198 a Tdk GB.ST5.015.02 110 40 5 10 924 12682 Tdk GB.ST5.044.01 108 40 4 15
872 11198 b Tdk GB.ST5.011.04 110 40 5 10 925 12911 Ya GB.ST5.048.01 108 40 4 15
873 11199 Ya GB.ST5.004.01 110 40 4 15 926 12912 Ya GB.ST5.012.03 108 50 5 10
874 11264 Ya GB.ST5.035.04 110 40 3 20 927 12913 Ya GB.ST5.. 107,5 50 5 10
875 11559 Ya GB.ST5.056.02 109 40 2 25 928 13077 Ya GB.ST5.051.04 107,5 40 5 10
876 11674 Ya GB.ST5.003.02 109 40 4 15 929 13080 Ya GB.ST5.054.03 107,5 40 4 15
877 11679 Ya GB.ST5.003.01 109 40 3 20 930 13082 Ya GB.ST5.053.02 107,5 40 5 10
878 11693 Ya GB.ST5.004.02 109 40 5 10 931 13083 Tdk GB.ST5.053.02 107,5 40 5 10
879 11705 Ya GB.ST5.056.01 109 40 4 15 932 13083 b Tdk GB.ST5.053.02 107,5 40 5 10
880 11706 Ya GB.ST5.060.02 109 40 5 10 933 13084 a Ya GB.ST5.059.03 107 40 5 10
881 11900 Ya GB.ST5.015.02 109 40 5 10 934 13234 Ya GB.ST5.021.01 114 45 3 20
882 11900 a Ya GB.ST5.015.01 109 40 4 15 935 13235 Ya GB.ST5.026.02 107 40 4 15
883 12066 Ya GB.ST5.062.04 109 40 4 15 936 13236 Ya GB.ST5.021.02 107 40 3 20
884 12069 Ya GB.ST5.062.04 109 40 3 20 937 13237 Tdk GB.ST5.082.03 107 50 5 10
885 12158 Tdk GB.ST5.087.01 109 40 5 10 938 13266 Tdk GB.ST5.082.02 107 50 5 10
886 12165 Ya GB.ST5.025.02 109 40 5 10 939 13370 Tdk GB.ST5.062.04 107 40 5 10
887 12175 Ya GB.ST5.003.02 109 40 3 20 940 13425 Tdk GB.ST5.027.01 107 40 5 10
888 12191 Ya GB.ST5.076.03 109 40 5 10 941 13456 Tdk GB.ST5.015.02 107 50 3 20
889 12192 Ya GB.ST5.064.04 109 40 4 15 942 13493 a Ya GB.ST5.036.02 106,5 40 4 15
890 12200 Ya GB.ST5.061.02 108 40 3 20 943 13493 b Ya GB.ST5.036.02 106,5 40 4 15
891 12206 Tdk GB.ST5.061.01 108 50 5 10 944 13532 Ya GB.ST5.048.02 106 50 5 10
892 12208 Tdk GB.ST5.061.01 108 40 5 10 945 13569 Ya GB.ST5.059.03 106 40 4 15
893 12303 Tdk GB.ST5.024.02 108 40 5 10 946 13588 Ya GB.ST5.044.01 105,5 40 5 10
894 12304 Tdk GB.ST5.024.02 108 40 5 10 947 13820 Ya GB.ST5.044.01 105,5 40 5 10
895 12305 Tdk GB.ST5.024.01 108 40 5 10 948 13961 Ya GB.ST5.023.03 105,5 40 5 10
896 12306 Tdk GB.ST5.024.02 108 40 5 10 949 13965 Ya GA.14A.. 105,5 50 5 10
897 12307 Tdk GB.ST5.024.01 108 40 5 10 950 13969 Ya GB.ST5.045.02 105,5 40 5 10
898 123141 Tdk GB.ST5.053.02 108 40 5 10 951 13979 Ya GB.ST5.023.03 105 50 5 10
899 12347 Tdk GB.ST5.038.02 108 40 5 10 952 13986 Ya GB.ST5.039.03 104,5 40 5 10
900 12355 Tdk GB.ST5.. 108 40 5 10 953 14075 a Ya GB.ST5.044.02 104,5 40 5 10
901 12358 Ya GB.ST5.086.02 90,5 40 5 10 954 14075 b Ya GB.ST5.044.01 104,5 40 5 10
902 12365 Ya GB.ST5.031.02 73 40 4 15 955 14076 Ya GB.ST5.044.01 104,5 40 5 10
903 12365 Tdk GB.ST5.031.02 73 40 4 15 956 14076 d Tdk GB.ST5.044.01 104,5 40 5 10

No. Inv. TKB No. Inv. TKB

Da�ar Data Observasi Teks�l 9 [KNI: 851 sampai 956]
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KNI Lokasi URB NJB KNI Lokasi URB NJB

957 14156 Tdk GB.ST5.062.03 104,5 40 5 10 979 14372 Tdk GB.ST5.060.04 104 40 5 10
958 14160 Tdk GB.ST5.062.03 104,5 40 5 10 980 14373 Tdk GB.ST5.060.04 104 40 5 10
959 14195 Tdk GB.ST5.. 104,5 40 5 10 981 14374 Tdk GB.ST5.060.04 104 40 5 10
960 14195 b Tdk GB.ST5.. 104,5 40 5 10 982 14375 Tdk GB.ST5.059.04 104 40 5 10
961 14226 Tdk GB.ST5.015.01 104,5 40 5 10 983 14379 Ya GB.ST5.059.04 104 40 5 10
962 14226 a Tdk GB.ST5.015.01 104,5 40 5 10 984 14382 Ya GB.ST5.059.04 104 40 5 10
963 14226 b Tdk GB.ST5.015.01 104,5 40 5 10 985 14385 Tdk GB.ST5.059.04 104 40 3 20
964 14324 Tdk GB.ST5.093.03 104,5 40 5 10 986 14386 Ya GB.ST5.059.04 104 40 5 10
965 14325 Tdk GB.ST5.093.02 104,5 40 5 10 987 14391 Ya GB.ST5.059.04 104 40 5 10
966 14326 Ya GB.ST5.092.03 104,5 40 5 10 988 14394 Ya GB.ST5.059.04 104 40 3 20
967 14330 Tdk GB.ST5.086.02 104 40 5 10 989 14397 Ya GB.ST5.059.04 104 40 5 10
968 14331 Tdk GB.ST5.027.03 104 40 5 10 990 14403 Ya GB.ST5.059.04 104 40 5 10
969 14331 b Tdk GB.ST5.048.02 104 40 5 10 991 14404 Ya GB.ST5.059.04 104 40 3 20
970 14332 Tdk GB.ST5.. 104 40 5 10 992 14410 Ya GB.ST5.059.04 104 40 5 10
971 14333 Tdk GB.ST5.018.03 104 40 5 10 993 14415 Ya GB.ST5.059.04 104 40 3 20
972 14334 Tdk GB.ST5.093.04 104 40 5 10 994 14416 Ya GB.ST5.059.04 104 40 5 10
973 14335 Tdk GB.ST5.092.04 104 40 5 10 995 14417 Ya GB.ST5.059.04 104 40 5 10
974 14336 Tdk GB.ST5.093.01 104 40 5 10 996 14418 Ya GB.ST5.059.04 104 40 5 10
975 14337 Tdk GB.ST5.076.01 104 40 5 10 997 14419 Tdk GB.ST5.059.04 104 40 5 10
976 14368 Tdk GB.ST5.059.04 104 40 5 10 998 14420 Tdk GB.ST5.060.04 104 40 5 10
977 14370 Tdk GB.ST5.059.04 104 40 5 10 999 14421 Tdk GB.ST5.059.04 104 40 5 10
978 14371 Tdk GB.ST5.060.04 104 40 5 10 1000 14422 Tdk GB.ST5.059.04 104 40 5 10

No. Inv. TKB No. Inv. TKB

Lampiran 10.

Da�ar Data Observasi Teks�l 10 [KNI: 957 sampai 1000]

Wadah 
Tertutup
(Kedap)

Tiga
Kupon
Logam

Sampel
(Bahan yang
akan diuji)

Air
Distilasi

Oddy Test 1973 

suhu 60 0C 
selama 28 hari

tembaga perak timbal

UJI BAHAN LEMARI SIMPAN & DISPLAI
Tes ini digunakan untuk pengujian sampel yang harus 

ditempatkan dalam wadah kedap udara dengan tiga plat logam 
yang berbeda — perak (Ag), timbal (Pb) dan tembaga (Cu) — 
yang tidak menyentuh satu sama lain atau sample bahan yang 
akan diuji. Wadah dibuat kedap dengan sedikit air distilasi untuk 
menjaga kelembaban yang tinggi, kemudian dipanaskan pada 
suhu 60 0C selama 28 hari. Wadah yang identik dengan tiga plat 
logam bertindak sebagai kontrol. Jika plat logam menunjukkan 
tidak adanya tanda-tanda korosi, maka bahan yang diuji di- 
anggap cocok untuk ditempatkan di sekitar benda seni atau 
budaya. Tes Oddy bukanlah tes kontak, tetapi hanya untuk peng- 
ujian gas (uap). Setiap logam mendeteksi kumpulan zat korosif. 
Perak adalah untuk mendeteksi senyawa belerang dan sul�da 
karbonil. Timbal untuk mendeteksi asam organik, aldehida dan 
gas asam. Tembaga untuk mendeteksi klorida, oksida dan 
senyawa belerang. Ada banyak jenis bahan pengujian untuk 
tujuan lain, termasuk pengujian kimiawi dan �sik.

Gambar 1.: 
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1. Rapuh
2. Kotor
3. Lemak
4. Kelupas
5. Gores
6. Retak
7. Patah

1. Lapuk
2. Pudar
3. Korosi
4. Oksidasi
5. Bau
6. Noda
7. Kristal garam

1. Jamur (Fungi)
2. Serangga (Insect)
3. Ganggang (Algae)
4. Lumut (Moss)
5. Lumut-kerak (Lichens)

[ ....... %]
[ ....... %]

[ ....... %]
[ ....... %]

[ ...... %]

Fisik Kimiawi Biotis

Identifikasi dan Klasifikasi Kerusakan

A. Intensitas Cahaya (Lux)
B. Radiasi UV (μW/Lmn) -
C. Suhu Udara (0C)  --------
D. Suhu Permukaan (0C) --
E. Kelembaban Udara (%) -- 
F. Kandungan Air (%) -----
G. Keasaman (pH)  ---------
H. ORP (mili Volts)  --------

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

I. 

Identifikasi dan Klasifikasi Penyebab Kerusakan

ORP = Oxidation - 
Reduction Potential 
(Potensial Redoks), 

diukur dalam mili Volts). 
Semakin nilai nega�fnya 

kuat - semakin baik kondisi 
tersebut menekan oksidasi.

Pe
ra

wa
ta

n 
da

n P
en

ga
we

ta
n

1. Kayu.
2. Kulit.
3. Bambu.
4. Rotan. Se

lul
os

e

Pr
ot

ein

1. Kulit
2. Bulu
3. 
4. Lain

Teks�l

Organik Anorganik Campuran

Te
ks

til
[Ba

tik
, Ik

at,
 dll

.]

Lu
ki

sa
n

Tulang
Kerang
Pigmen/ Cat
Manik-manik

Batu
Kaca
Keramik
Plester

Emas
Perak

Timah
Perunggu
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Perawatan dan Pengawetan
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Tabel pH dalam Konservasi
BASA

Terlalu Basa
Basa Kuat
Amonia (0,1%)

Sabun biasa (poly
phosphate builders)

Basa Lemah

AIR
(air murni/ netral)

ASAM
Asam Lemah

Asam Asetat

Asam Kuat

Terlalu Asam

14

13
12
11

Kondisi untuk 
pembersihan cat 
teroksidasi, minyak 
dan perekat naba�. 

Wool, sutera 
dan bahan 
protein lain 
dapat rusak.   

10

8
9

7

6

3

1

0

2

5
4

Kondisi ini cukup 
aman untuk perlakuan 
hampir semua jenis 
teks�l.  

Kondisi untuk 
pembersihan noda 
karat, lem, dan 
perekat berbahan 
dasar kanji lain   

Kapas, linen 
dan bahan 
selulosik lain 
dapat rusak.   

Catatan : 
1. Pengetahuan dasar konservasi ==> Bahan utama teks�l kuno umumnya terbuat dari serat kelompok selulose 

(kapas, linen) dan protein (sutera, wool). Kedua kelompok serat bersifat mudah menyerap air, tetapi kalau 
selulose pada kondisi agak lembab menjadi kuat dan sutera menjadi lemah.  Kelompok protein tahan terhadap 
bahan bersifat agak asam tetapi �dak tahan terhadap bahan yang bersifat agak basa, sedangkan selulose tahan 
terhadap bahan bersifat agak basa tetapi �dak tahan terhadap bahan yang bersifat agak asam.

2. Pemeriksaan atau uji laboratorium adalah suatu �ndakan dan prosedur pemeriksaan khusus dengan mengambil 
sampel atau on the spot dari objek yang akan diama� (diobservasi) untuk “mengetahui (jenis) kerusakan dan 
cara penanganannya (perawatan dan pengawetan)”.  Pemeriksaan dapat dilakukan secara fisik (perangkat 
op�k/ mikroskop), secara radiologis (penerapan sinar-X) atau kimiawi (analisa kimia mikro), dll. Penggunaan 
mikroskop hanya sebatas mengenali jenis serat (kapas, sutera, dst.) disebut sebagai “identifikasi”, tetapi jika 
di�ndaklanju� dengan mengenali derajat keasaman (pH dan atau ORP) dan uji-coba menetralkan keasaman 
disebut sebagai “uji lab”. Karena sifat serat kelompok protein (wool, sutera, dst.) tahan terhadap bahan bersifat 
agak asam tetapi �dak tahan terhadap bahan yang bersifat agak basa, sedangkan selulose (kapas, linen, dst.) 
tahan terhadap bahan bersifat agak basa tetapi �dak tahan terhadap bahan yang bersifat agak asam.

3. Fumigasi adalah salah satu usaha untuk pengawetan, dengan cara pengasapan bahan beracun (kimia) untuk hama 
seper� jamur atau serangga. Adapun cara lain untuk mema�kan jamur atau serangga adalah dengan teknik 
pemanasan, radiasi, pendinginan, dll. Pengendalian (dan pemantauan) lingkungan mikro (kelembaban, suhu dan 
cahaya) untuk menghindarkan dari kemungkinan kerusakan bio�s, fisik & kimiawi juga termasuk �ndakan 
pengawetan.

4. Lingkungan mikro dapat melipu� iklim mikro (seper�: suhu, kelembaban, dan cahaya), kadar air,  tekanan 
barometrik, potensial redoks (ORP), polusi udara dan sejenisnya yang ada disekitar benda atau koleksi. Data 
lingkungan mikro biasanya dicatat di Lembar Kondisi Koleksi, dan kalau koleksi ditempatkan dalam lemari simpan 
berar� iklim mikro sama dengan yang ada didalam lemari simpan. Sedangkan yang lingkungan makro adalah 
kondisi iklim dan sejenisnya yang ada diluar lingkungan mikro. Data lingkungan makro biasanya dicatat di Lembar 
Data Klimatologi. Weintraub (2002) menjelaskan penger�an dan perhitungan Equilibrium Moisture Content 
(EMC) dan EMC/RH isotherm bahan organik (kapas, linen, kertas, kayu, dsb.); serta kapasitas buffering (MH) dan 
rekondisi silicagel.

5. Konservasi adalah suatu �ndakan yang bersifat kuratif – restoratif (penghen�an proses kerusakan dan 
perbaikannya) serta �ndakan yang bersifat preventif (penghambatan dari kemungkinan proses kerusakan).
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Blur-like 
E�ect

Ikat Lungsi

Atribut Formal = segala sesuatu yang bisa diukur (ukuran panjang dan lebar, volume, garis-tengah, berat, dll.);
Atribut Stilistik = segala hal yang berhubungan dengan rasa atau estetika, seperti: bentuk, pola hias kain 

(tata-letak hiasan), motif (bentuk hiasan), warna, dsb.; 
Atribut Teknologis = segala hal yang berhubungan dengan proses pembuatan (bahan dan teknik).

PROVENANCE
Ethnographic Features: origin, 

func�on, etc.

COMPLETE OBJECT
Descrip�onOrienta�on

SUBJECTS
ANALYTICAL METHODS

(object and their a�ributes: formal, 
stylis�c and technical)

Socio Cultural Anthropology,
Ethnography, Art History, Semio�c 

- Iconography, etc.

STRUCTURAL OR TEXTURAL 
GREATER THAN 0.1 MM

(fabric construc�on, metal thread 
structure, etc.)

Visual Examina�on 
(eye, glass, microscope)

Ultra-Violet Light Examina�on

Diffrac�on 
(x-ray, neutron, op�cal and

electron)

Op�cal Examina�on
(transmission, reflec�on)

Electron Microscopy (SEM, TEM, STEM)
Electron Microbeam Analysis

Spectroscopic Examina�on 
(neutron, infra-red, op�cal & x-ray)

Chromatographic Analysis
(paper, TLC, GC, PyGC and HPLC)

OBJECT STRUCTURE COMPLETE STRUCTURE
(form, design/ layout, etc.)

Typology, Stylis�c Analysis, etc.

MACRO STRUCTURE

MICRO STRUCTURE

CRYSTAL STRUCTURE

ELEMENTAL STRUCTURE
and 

COMPLEX COMPOUNDS

STRUCTURAL OR TEXTURAL 
SMALLER THAN 0.1 MM

(fiber morphology, cross-sec�on 
materials, etc.)

METALLIC ELEMENTS 
AND OTHERS 

(weigh�ng metal salts, mordant, 
corrossion products, etc.)

METALLIC ELEMENTS,
DYES AND OTHERS 

(pigments, dyes, adhesives,
polymers, etc.)

METODE ANALISIS BENDA DAN BAHAN

ATRIBUT 
TEKNOLOGIS  3ATRIBUT 

STILISTIK 2ATRIBUT 
FORMAL 1

TRIBUT (3 Atribut)Rumus ABC-PQR
Age = Usia/ Umur; Beauty = Keindahan; 

Condi�on = Kondisi; Provenance = Riwayat (Asal); 
Quality = Kualitas; Rarity = Kelangkaan
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4

5

6
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ATRIBUT 
TEKNOLOGIS  3ATRIBUT 

STILISTIK 2ATRIBUT 
FORMAL 1B

A

C

NOTASI PENULISAN TEKNIK TENUN & KERAPATAN KAIN

Tabby 1/1, 16/22, Z Tabby 2/2, 24/24, Z Twill 2/2, 20/24, Z

Crepe-like 
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JUMPUTAN

Sulam Cucuk

DamasSongket
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0,
5 

cm

0,5 cm

495 μm 
223 μm 

238 μm 

No. Inv.: 04594 (Lokasi: 03/01), 
Tahun 1932?, Aceh,  Silang Polos (Tabby)
22/18, 30X.

513 μm 

366 μm Lu
ng

si
 (W

ar
p)

Pakan (Weft)

weftwarp

(in)organic pigments synthetic/
natural dyes

1.000 μm  (1 mm) 0,5 cm (5 mm atau 5.000 μm)

440 μm 

165 μm 

NOTASI PENULISAN TEKNIK FABRIKASI - KOLORASI & KERAPATAN KAIN

Depan. No. Inv.: 20455 (Lokasi: ?), 
Tahun ?, ?, Sablon (Tabby 34/21), 30X.

Belakang. No. Inv.: 20455 (Lokasi: ?),  
Tahun ?, ?, Sablon (Tabby 34/21), 30X.

Pencelupan

Ikat, Batik
Pigmentasi

Sablon, Prada

Skala Cetak  + (30x) 31:1

No. Inv.: 05819c (Lokasi: ?), Tahun 1887,  Madura, 
Ikat Ganda (Tabby 18/22), 30X.
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Inv.: 21883 (Lokasi: 15/03), Tahun 1937, Aceh, Songket, 65X

S

K-
3

771 μm300 μm30 μm

K-
3

Inv.: 22252 (Lokasi: 28/04), Tahun?, Asal?, 
Damas, 65X

479 μm 325 μm 23 μm

Ho
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r: A
F

Z

Inv.: 23076 (Lokasi: 06/01), Tahun?, Asal?, Sulam, 65XK-
5 660 μm42 μm

1.569 μm

Inv.: 08341 (Lokasi: 02/01), Tahun ?, Sumbar, Songket, 65X
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272 μm 852 μm
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Inv.: 20318 (Lokasi: 45/04), Tahun ?, 
Asal?, Silang Polos, 65XSK-

3

Ca
rd

: A
F1

2B

565 μm
43 μm 260 μm

Inv.: GVT051 (Lokasi: 15/02), Tahun ?, 
Aceh, Silang Polos, 65X

K-
3 S Ca

rd
: A

F1
2C

433 μm 235 μm 56 μm

Inv.: 08748 (Lokasi: 04/01), Tahun ?, Aceh, Songket, 65X
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F1
2D

119 μm

1.548 μm

Inv.: 21727 (Lokasi: 04/01), Tahun ?, Sumsel, Songket, 65X
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Z 997 μm

Inv.: 05819a (Lokasi: ?), Tahun 1887, Madura, Damas, 65X

SK-
3

296 μm
585 μm

23 μm

K-
3

Inv.: 01243c (Lokasi: 15/01), Tahun?, Asal?, 
Teknik?, 65X

222 μm 574 μm 26 μm
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r: A
G

Z

K-
5 787 μm 96 μm

1.360 μm

Inv.: 13234 (Lokasi: 21/01), Tahun 1900, Aceh, 
Sulam-cucuk, 65XK-

5

S

Z1.813 μm156 μm 852 μm

Ca
rd

: A
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4A
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: A
G1

3A
Ca

rd
: A
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3C

Ca
rd

: A
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3D
Ca
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3B

Inv.: TN3265 (Lokasi: 62/03), Tahun ?, 
Asal?, Songket, 65XS
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Ca
rd

: A
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4C

900 μm 25 μm314 μm

Inv.: 09597 (Lokasi: 05/02), Tahun 1900, 
Aceh, Damas, 65X

K-
3

S

Ca
rd

: A
G1

4D1.980 μm
392 μm

Inv.: 21338 (Lokasi: 11/32), Tahun 1936, Sumsel, Songket, 65X

K-
3 S57 μm488 μm1.196 μm Ca

rd
: A

G1
4B

Inv.: 05819b (Lokasi: ?), Tahun 1887, Madura, Sulam-cucuk, 65X

1.052 μm
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Lempengan panjang logam
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1868              

1596             
1602         
1613              
1619               
1632              
1645               
1660                
1695               
1778               
1815               

1825-30             

1883
1900              
1908               
1928              
1933

1945
             

CE
78               

400              
450              
500
518
600              
670               
700
732               
900              
960                

1000
1279              
1292               
1370              
1400

             
1453

               
1500
1509     
1516

             
1528 

The First Hinduism Kingdom

BCE
3000 - 2000      

PRE HISTORY (NEOLITHIC)                         

(manusia trinil). 
Pithecantropus erectus                                

     
BRONZE AGE

            Aji Çaka               

HISTORY (Kutai Kingdom,
Kalimantan, Hindu)  

800 - 200

TARUMANEGARA                  
(Jawa Barat, Hindu) 

Chinese chronicles mention that certain King of North Sumatera wore silk cloth. 
The stone inscription found is as foundation of Indonesian Historic period.(03)

(04)MATARAM I                          
(Jawa Tengah, Hindu)                

(06)
(07)

(08)

SRIWIJAYA
(Sumatera Selatan, Hindu)

The Sung dynasty mentions that cotton goods from Java were used as princely presents.(09)

* Borobudur and Prambanan
* Kain Prada

(11)

 

(14)

(15)
MATARAM II                        

(Jawa Tengah, Islam)

(16)

(17)

(23)

(20)

(22)

(19)

(24)

(26)

(28)

’.

(13)MADJAPAHIT
(Jawa Timur, Hindu) 

HISTORICAL RECORDSPERIODS YEAR

 

Ikat lungsi (warp) is considered present in the time. The textile with geometrized 
stylization of human, bird, reptilian, and floral forms. Those like textile producing 

regions are Kalimantan (jackets and breechclouts from Dayak Iban, D.Bahau and 
D.Kenyah), Sumatera (ulos from Batak, Palepai and Tampan from Lampung), Sulawesi 
(Toraja), Nusatenggara (Timor and Sumbawa) and Bali. Songket or supplementary warp 
was also present in that time (?).

(01)

Motifs on the bronze-wares from that era is similar to the textile design and 
pattern of No.1. Bronze-wares from that era, for example kettle drums and axes 

which were influenced by the Dongson’s culture (Tongkin, Vietnam).

(02)

Chinese source of the Ling and T’ang dynasties: the people of Java and North Coast 
of Sumatera wore cotton in use in Sumatera as early as the 6th century. There are 

3 species of Gossypium, i.e. G. herbaceum (the most common), G. obtusifolium (in 
Southern Sumatera, cultivated by the Dutch), and G. brasiliense (Malay Peninsula, 
cultivated by the British).

(05)

Jatuhnya Kekuasaan 
JAYAKARTA.             

Governor General Jan Peterzon 
Coen succeeded in gaining the 
authority over Jayakarta, which 
was renamed ‘Batavia’.

(18)

Secang-wood and mengkudu 
were in common use by using 
mineral alum (Javanese called it as 
tawas) and plant alum (probably 
Jirek). However, the plant alum was 
considered the older mordant than 
the mineral alum. [The raw materials 
were treated with oil (castor) and lye 
(ash from burning rice stalks, or 
trunks of various trees of banana) 
that dyes from Morinda mixed with 
Jirek, Symplocos fasciculata Zoll.] 
Sugar, indigo, and coffee from Java 
and Sumatera were exported to 
Europe.

(21)

(27)

The fragment recontruction on terracota with straight and waved lines is an evidence for 
the earliest textiles.

Ikat pakan (weft) together with import silks were brought by Indians and Islamic 
traders to Java and Sumatera (possibly, also applications of beads, sequins, 

glass/mirrors, and gaining of the knowledge of technique for mixing color/dye). The regions 
of the two islands that were contacted by the mentioned traders were as indication of silk 
and songket clothes, and probably silver and gold threads. Other regions: Palembang 
(South Sumatera), Donggala (Central Sulawesi), Bugis (South Sulawesi) and Bali. In old 
Javanese written source suggest that ‘kain prada’ enjoyed very great popularity in 
aristocratic circles in East Javanese Kingdom of Madjapahit. (In Bali, gold leaf was an 
important article of commerce imported from China and Thailand via the port of Singaraja 
in the latter half of the 19th century).

(10)

In Palembang, was cultivated the mulberry trees for Bombix mori foods (silk 
coccon), it was also in Sulawesi. Typical silk cloth colors are red, green, blue and 

other bright colors. Silver and gold threads was utilized throught the supplementary weft 
technique, which raises the metallic threads to the surface of the cloth with design of 
geometric and stylized floral meanders.

(12)

King Hayam Wuruk who succeeded 
in reuniting the Indonesian Archipelago 
was among the re-owned rulers of 
that period of Hindu Kingdoms. The 
same period saw the building of the 
Borobudur Buddist sanctuary under 
the Çailendra dynasty in Central 
Java and Prambanan Hindu temple 
by King Daksa.

The Board Commerce and Industry of the Dutch East Indies published the  
Native Batik Industry. Some  German synthetic dyestuffs first produced 

in the years 1920 to 1928 come into use in Jakarta and Pekalongan . e.g. for red 
color (aniline of Beta-hydroxy naphthoic acid, which applicable in cold water), for 
basic yellow (Auramine-O, Ciba Ltd., Basle), form brown (a benzidine dyestuffs, 
called soga-soga which developed with diazo compounds).

(30)

In the colonialism era the Fierce battles broke out everywhere led by 
brave patriots, like as Prince Diponegoro (1825-1830) in Central Java.

Artificial Indigo and Alizarin 
were firstly used by Javanese

The  new museum bu i l d ing 
(presently National Museum) 
was opened in Jalan Merdeka 
Barat 12, Jakarta.

The Indonesian youth, in the 2nd congress on October 1928, called for 
unity among the Indonesian youth and pledged allegiance to ‘One Nation, 
Indonesia, One Motherland, Indonesia, One Language, Bahasa Indonesia. 

Gunung Merapi (a volcano name in Central Java) eruption sent a plenty 
of minerals, i.e. mineral alum.

Mangosteen flower motifs in Prambanan temple reliefs (also similar in 
Palembang) or in Design Javanese Batik, jelamprang, attesting to origin 
in the Hindu-Indonesian Period. 

(29)
REPUBLIC OF INDONESIA

(25)

BCE : Before Common Era (Sebelum Masehi [SM]); CE ; Common Era (Sesudah Masehi [M])

Periode dan Penanggalan Kronometrik (CHRONOMETRIC DATING)

The Dutch settled in Banten,  
West Java.

Portuegese  was the f i rs t 
European to set foot in Indonesia.

The Dutch established 
the Nether lands East  
Ind ies Company  (VOC).

Because the fall of Constantinople in 1453, the European merchants 
sought to purchase spices, which at that time were very rare and quite 
expensive, directly the producing country, i.e. Indonesia.

Because in this period of national awakening was heralded by ‘Boedi 
Oetomo ’, the organization founded on May 20. Its ultimate aim was the 
establishment of an Independent Indonesian State.  

Indian cotton (from Madapolam and Calicut) have been supplanted by 
European fabrics. 

Sultan Agung introduced the Islamic-Javanese calendar and was patron 
of the Arts and Crafts. 

There were mineral alum and madder  imported from Mecca and Aden 
(Medinah), included coral and copper.   

The Batavian (presently Jakarta) Society for the Arts and Sciences was 
founded in Jakarta on April 24, 1778. 

Gunung krakatau (a volcano name in the Java Sea, close to Banten 
District) eruption also sent a plenty of minerals. 

There was a barter trade which were Indonesian cotton cloth and Chinese 
silk. Silk patola cloth (may from India) also present in the era (Javanese 
and Sumatrans called as ‘cindai’). 

In Aceh, sappan-wood (secang) already was one of the outstanding export stuffs to 
the Arab. The secang dye work was considered as the oldest native red dye work. 

2017

72
 y

rs

Japan Periods:  
Asuka (552-645); Nara (645-794); 
Heian (794-1185); Kamakura (1185-1333); 
Muromachi (1392-1573); Momoyama (1573-1615); 
Edo (1615-1868)
China Dynasties:  
Sui (581-618); T’ang (618-906); 
Five (907-960); Sung (960-1279); 
Yuan (1280-1365); Ming (1368-1644); 
Ch’ing (1644-1912)
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Kondisi Bagus

Foto Tahun 1994

kondisi kain kuat, masih 
utuh & tidak ada lubang

1858

1938

80
 ta

hu
n

1994

56
 ta

hu
n

2016
22
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hu

n

13
6 t

ah
un

78
 ta

hu
n

15
8 t

ah
un

TAHUN
PEMBUATAN

TAHUN
PEROLEHAN

(REGISTRASI)

TAHUN
OBSERVASI

KONDISI 1

TAHUN
OBSERVASI

KONDISI 2

Masa Depan
(Kapan ?)

US
IA

 R
EL

AT
IF

 B
EN

DA
 (U

RB
)

22
 ta

hu
n

Sedikitnya ada 8 (delapan) 
kain dodot diperoleh di tahun ini.
Lihat dodot no inv. : 23144, 

23145, 23146, 23147, 
23148, 23149, 23150, dan 

23334. 

Kondisi Rusak
Foto Tahun 2016

Foto Tahun 2016, Foto-foto detail & Mikro
tersimpan/ terdokumentasi.

pudar

lipatan

lubang

lubang

lubang

lubang

Kondisi Bagus

Foto Tahun 1994, Kondisi Tahun 1858 Bisa Lebih Bagus.

pudar

lipatan

Observasi & Indikator Keterawatan : 
Menelaah Kerusakan Dulu - Kini - Akan Datang

Kain dodot ini memiliki tengahan biru berbentuk belah ketupat. 
Bentuk tengahan ini lazim disebut sebagai "sidangan". Dodot yang 
berwarna biru, biru gelap (tua) dan coklat ini dihiasi dengan 
gambar-gambar gunung, burung, dan pohon yang sebagian dalam 
warna emas (prada). Salah satu sudut tertulis "Ping 1 Maulud Dal 
1839" (Tanggal 1 Maulud Dal 1839 atau 17 November 1858) 
dalam huruf keemasan. Warisan Tuan J.W Van Dapperen yang 
wafat di Baturaden pada 1 Oktober 1937, Diterima di Museum 
Nasional tahun 1938.

23147: Kain Dodot dari Yogya, 360 x 210 cm, 1938.  

kurang
terawat

cukup
terawat

Analisis Kerusakan : 
Hasil kajian menunjukkan bahwa kerusakan koleksi tekstil bisa disebabkan oleh kondisi koleksi (faktor internal) dan 
kondisi lingkungan (faktor eksternal). Faktor internal meliputi: garam logam komplek (mordan), logam pemberat sutera, 
dan benang logam yang dapat mengalami oksidasi; unsur-unsur belerang (yang biasa terikat dengan mordan alum) akan 
membentuk asam kuat. Selanjutnya hasil oksidasi (korosi) dan asam kuat yang terbentuk akan melapukkan serat 
(pemecahan rantai molekul). Penyimpanan koleksi yang dibungkus kertas minyak dalam kotak kayu (yang bersifat 
bu�ering) terbukti menyelamatkan koleksi. Korosi adalah reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di 
lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tak dikehendaki. Reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan 
elektron oleh sebuah molekul, atom, atau ion. Reaksi reduksi adalah reaksi penambahan elektron oleh sebuah molekul, 
atom, atau  ion.  Oksidator yang biasa digunakan adalah natrium hipoklorit (NaOCl) dan hidrogen peroksida (H2O2). 
Cek pH (dengan pH meter) dan Potensial Redoks (dengan ORP meter dalam satuan miliVolts) untuk mengatasi pelapukan kain ini.



Lampiran 19.

S
ta

in
le

ss
W

ov
en

 M
es

h
S

ta
in

le
ss

 M
ic

ro
H

ol
e 

S
he

et

S
ta

in
le

ss
 P

la
te

S
ta

in
le

ss
 A

ng
le

4
3

6
5

25
0

500
meja kerja dibuat rin

gan dan kuat 

(stainless mesh) dengan kaki bisa 

dilepas. M
eja dibuat 2 untuk 

membolak-balik kain rapuh.

Meja Kerja
 untuk 

tre
atm

en
360

21
0

M
ej

a K
er

ja 
un

tu
k m

em
ba

lik
 ka

in
 ra

pu
h

KAIN DODOT 

S
ta

in
le

ss
 H

ol
lo

w
4 

x 
4 

cm
.

S
ta

in
le

ss
 H

ol
lo

w
2 

x 
4 

cm
.

Pe
m

bu
at

an
 2 

M
eja

 Ke
rja

 Ka
in 

Do
do

t
(2

 M
eja

 Ke
rja

: s
e�

ap
 m

eja
 ke

rja
 be

ru
ku

ra
n 2

50
 x 

50
0 c

m
)

21

K
ai

n 
K

as
a

S
ta

in
le

ss
W

ov
en

 M
es

h

S
ta

in
le

ss
 H

ol
lo

w
4 

x 
4 

cm
.

S
ta

in
le

ss
 H

ol
lo

w
2 

x 
4 

cm
.

M
ej

a 
ke

rja
 in

i d
ira

nc
an

g 
un

tu
k k

ai
n 

ra
pu

h 
uk

ur
an

 st
an

da
r (

11
0 

x 2
40

) d
an

 d
od

ot
 (2

40
 x 

48
0)

M
ej

a 
in

i id
ea

l u
nt

uk
 tr

ea
tm

en
 :

1.
 p

en
ye

do
ta

n 
(v

ac
uu

m
in

g)
 d

ar
i a

ta
s &

 b
aw

ah
;

2.
 m

em
bo

la
k-

ba
lik

an
 ka

in
 ra

pu
h;

3.
 p

en
gu

at
an

 d
en

ga
n 

m
en

go
nt

ro
l k

el
em

ba
ba

n;
4.

 m
en

et
ra

lis
ir 

ke
as

am
an

 ka
in

 (b
as

ah
 &

 u
ap

);
5.

 m
er

at
ak

an
 lip

at
an

 (s
ist

em
 u

ap
);

6.
 p

en
cu

cia
n 

(b
as

ah
/ r

en
da

m
, le

m
ba

b/
 sh

ow
er

 d
an

 u
ap

/ s
te

am
er

);
7.

 m
ej

a 
pe

nu
nj

an
g 

dr
y (

so
lv

en
t) 

cle
an

in
g;

8.
 p

en
ge

rin
ga

n 
ka

in
, d

ll.



Lampiran 20.

4

1

2

Ho
t S

te
am

er

10

5

25
0

500

9

KAIN DODOT 

7

8

Pe
rl

en
g

ka
p

an
 U

n
tu

k 
Pe

n
cu

ci
an

 T
ek

st
il:

(1
). 

Em
be

r a
ir;

 (2
). 

Po
m

pa
 h

isa
p 

ko
la

m
; (

3)
. S

el
an

g 
sh

ow
er

; 
(4

). 
Sh

ow
er

;  (
5)

. E
m

be
r b

ila
s; 

(6
). 

M
ej

a;
  (

7)
. P

la
st

ik
 b

ak
 cu

ci
; 

(8
). 

Bu
sa

 p
em

isa
h 

ka
in

 d
an

 e
nd

ap
an

 k
ot

or
an

; 
(9

). 
Ka

in
 k

as
a;

 d
an

 (1
0)

 T
ob

i S
te

am
er

.  

Va
cu

um
in

g,
 m

er
at

ak
an

 lip
at

an
, p

en
gu

at
an

 d
en

ga
n 

m
en

go
nt

ro
l k

el
em

ba
ba

n,
pe

nc
uc

ia
n,

 m
en

et
ra

lis
ir 

ke
as

am
an

 ka
in

, d
ll.

3

Pe
ra

wa
ta

n &
 Pe

ng
aw

eta
n

10

TO
BI

 St
ea

m
er



Lampiran 21.

Ilustrasi Penanganan Koleksi Rapuh Mendekati Hancur (Metode PKR-MH)

No.: 20373: Kain Ulos dari Sumatera Utara?,
Kondisi: Hancur, Perkiraan Usia: 82 tahun.

Hot Steamer mengkondisikan kain lapuk 
menjadi agak kuat dan steril. Steamer dalam 
kotak dengan udara mengalir dimungkinkan 

untuk menetralkan keasaman kain.

Kain lapuk mendekati hancur telah menjalani proses 
pelembab-rataan (moist-flattening).

Kain yang telah dibuat agak kuat, diratakan dan steril
dimungkinkan juga untuk dimounting, yang mana
dasar mountingnya dibuat agak melengkung untuk

menghindari beban dan kuat konstruksinya.

KAIN ULOS

Plexiglass Atas

Kayu pembentuk 
kelengkungan dasar kain rapuh

Stainless berlubang halus yang

dibalut busa dan kain bertenun longgar

untuk mensirkulasi udara dan penyedotan

Steamer

Kaw
at 

Stai
nle

ss
ULOS

Kotak Akrilik/ Plexiglass

Udara
Keluar

(ka
in 

dia
las

i n
ylo

n n
et)

Hot Steamer

20373

20373



Lampiran 22.

Perlakuan Tekstil Sebelum Penyimpanan & Pameran

 

 

 

 

 

Vacuuming
Swabbing

Washing

Padding
Packing
Wrapping
Hanging

Dry Cleaning
Moisturizing
Freezing

Flatting
Folding
Rolling

Mounting

Persyaratan
1. Cek kondisi pH dan ORP
2. Cek kandungan air
3. Cek kondisi T & RH ruang simpan.
4. Cek Kuat Penerangan
5. Cek Radiasi Ultra Violet



 

Beberapa Pertimbangan Teknis Sebelum Pameran

Sinar datang dari matahari yang kemudian dipantulkan oleh kaca; yang terjadi apabila kuat cahaya matahari lebih 
besar dari kuat cahaya yang ada dalam vitrin (gambar 1a.). Hal serupa juga bisa terjadi berikut perilaku pengunjung 
yang berusaha mendekat kaca vitrin, seperti pada gambar 1b., apabila kuat cahaya Lampu Luar 2 lebih besar dari kuat 
cahaya Lampu Vitrin 2.  Dengan demikian teknik penerangan pada gambar 1c. yang terbaik, karena pantulan benda 
yang disebabkan oleh Lampu Vitrin 3 dapat pengunjung terima tanpa ada gannguan (silau). 

Lampiran 23.

 
 

 

1 23
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1. Panel Gantung/ 
    Gawangan
2. Panel 1/2 Lingkaran
3. Panel Papan Miring
4. Panel Tempel
5. Label

Base (Panggung)
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ber-AC

Gambar 1c.

pengunjung 3

vitrin 3

benda 3
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vitrin 3
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benda 1
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RUANG B
NON-AC

Gambar 1b.

pengunjung 2
vitrin 2

benda 2

lampu

vitrin 2
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luar 2
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jendela



Lampiran 24.

Iket Kepala dan Dodot/ Kampuh

Sered    

Pe
ng

ad
a

Ke
m

ad
a

Badan Kain

Kemben, Kain Dringin dan Sampur

Tengahan
(belah ketupat)

Kain Panjang dan Selendang

BENTUK DAN POLA HIAS KAIN
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an

g

Ke
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Badan Kain

Tengahan (blumbangan)

Ke
pa

la
  K
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n

Sered putih ornamental band

pengada

Badan Kain

Ke
pa

la
 K

ai
n

ulos, kain panjang

kain palepai
selendang

sabuk, kain dringin dan sampur

kain dodot, kampuh, dsb.

sprei, tapelak meja, dsb.
karpet, hiasan dinding

palampos, dsb.

kain bebed, tapih/ sinjang

sarung tapis, Lau

kain sarung
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