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BAB II 

PEMAHAMAN TERHADAP MUSEUM SENI KARIKATUR DAN 

PATUNG  

 

 

Pada kajian teori akan dibahas mengenai museum secara umum, dilanjutkan dengan 

teori mengenai museum karikatur dan patung dilakukan studi terhadap Museum sejenis agar 

mendapatkan gambaran mengenai Museum seni karikatur dan patung itu seperti apa. 

 

2.1. PEMAHAMAN TERHADAP JUDUL 

 Dalam menyusun pengertian Museum seni karikatur dan patung dilakukan 

pendekatan terhadap masing masing definisi dari museum seni karikatur dan patung. 

1. Museum :(Definisi menurut ICOM = International Council of Museeum / Organisasi 

Permuseuman Internasional dibawah Unesco) Museum  adalah sebuah lembaga yang 

berfungsi untuk memamerkan dan menerbitkan hasil-hasil penelitian serta pengetahuan 

tentang benda-benda yang penting bagi Kebudayaan dan llmu Pengetahuan. merawat, 

memelihara, dan melestarikan semua hal yang sifatnya mengandung nilai sejarah. 

 

2. Seni : adalah suatu ciptaan manusia atau ungkapan yang tertuangkan dalam karya yang 

memiliki unsur keindahan Ocvirk , Art Fundamentals Theory and Pratice. 
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3. Karikatur : Ritchie. (2006), "The Senate Theatre: 19th-Century Cartoonist and the U.S. 

Senate", United States Senate Catalogue of Graphic Art, Government Printing Office, 

hlm. 316 (di Penelusuran Buku Google) karikatur adalah gambar atau drawing yang 

merupakan joke dari sebuah obyek (umumnya manusia) biasanya gambar karikatur 

digunakan sebagai gift dan biasanya gambar yang menampilkan kembali suatu objek 

konkret dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut.Kata karikatur yang berarti 

memberi muatan atau melebih-lebihkan.Karikatur selalu digambarkan untuk 

menimbulkan kelucuan, walaupun kadang kala agak sinis. Karikatur dapat juga 

digunakan untuk menonjolkan watak orang yang digambarkannya 

 

4. Patung : adalah sebuah ciptaan manusia yang tertuangkan menjadi sebuah anatomi bentuk 

manusia,binatang,dan bentuk yang memiliki nilai penjiwaan dan makna dari penciptanya. 

(2015). Saragi. MHum/ Httf:/www.SeniPatung.go.id 

 

 

Berdasarkan definisi diatas di simpulkan bahwa pengertian dari Museum Seni Karikatur 

dan Patung di Tabanan adalah sebuah lembaga yang berfunsi untuk merawat dan 

melestarikan ciptaan atau ungkapan manusia yang tertuangkan pada gambar dan bentuk yang 

memiliki unsur keindahan g 

Diagram 2.1:  Diagram pengelompokan seni 

Sumber: analisa penulis 2015, studi banding dan teori 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Museum 

SENI 

. Seni Suara 

Seni Rupa 

Seni menulis 

sastra 

Alat musik suara manusia 

 

modern tradisional 

seni lukis 

seni pahat 

(patung) 

Puisi  Cerita  Novel  

Seni Kriya 

2 D 

Grafis 

ukir / 

kerajinan 

4 D 

Relief 
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Museum adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk merawat, memelihara, dan 

melestarikan semua hal yang sifatnya mengandung nilai sejarah.namun perlu diketahui 

bahwa sebuah pusat kebudayaan bukan berarti Museum.perbedaan yang paling jelas pusat 

kebudayaan diadakan untuk merangkum banyak masalah persoalan kebudayaan, sedangkan 

sebuah museum mucul untuk kepentingan pendidikan dan pengadaan kegunaan koleksi 

permanen yang bersifat estetik.Menurut ( Dr. Ali Akbar , Kendala dan harapan,Penerbit 

Papas Sinar Sinanti – Anggota IKAPI Jakarta 2010) 

Ada beberapa definisi mengenai museum yaitu: 

1. Museum adalah lembaga,tempat penyimpanan,perawatan,pengamanan,dan pemanfaatan 

benda benda bukti materiil hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna 

menunjang perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa (PP 19 tahun 1995-

pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya di museum) 

2. Gedung yg digunakan sbg tempat untuk pameran tetap benda-benda yg patut mendapat 

perhatian umum, spt peninggalan sejarah, seni, dan ilmu (Edwin W. Colbert) 

3. suatu bangunan untuk menyimpan benda koleksi untuk diteliti dan dipelajari (Douglas A. 

Allen) 

4. Museum  adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk memamerkan dan menerbitkan 

hasil-hasil penelitian serta pengetahuan tentang benda-benda yang penting bagi 

Kebudayaan dan llmu Pengetahuan. merawat, memelihara, dan melestarikan semua hal 

yang sifatnya mengandung nilai sejarah. (ICOM = International Council of Museeum / 

Organisasi Permuseuman Internasional dibawah Unesco) 

5. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 museum adalah lembaga, tempat 

penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda bukti material 

hasil budaya manusia, alam, dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan 

pelestarian kekayaan budaya bangsa. 

 

Berdasarkan dari beberapa pengertian mengenai museum secara garis besar dapat 

disimpulkan bahwa museum memiliki lingkup yang cukup luas yang melindungi benda 

benda yang bernilai sejarah dan budaya,untuk dapat dikenali,diteliti,dipelajari melalui 

riset serta pameran hasil-hasil penelitian dan pengetahuan tentang benda-benda yang 

penting bagi Kebudayaan dan llmu Pengetahuan. 

2.3. Fungsi, Peranan, dan Tugas Museum 
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Dalam keberadaannya museum memiliki beberapa fungsi, peranan, dan tugas yang akan 

diulas sebagai berikut: Pedoman Museum Indonesia, Arkeologi, Fakultas sastra universitas 

Udayana, 2008 

 

2.3.1. Fungsi Museum 

1. Mengumpulkan dan mengamankan warisan alam dan kebudayaan 

2. Konservasi dan preservasi menyebarkan dan pemerataan ilmu untuk umum 

3. Mengenal kebudayaan antar daerah dan bangsa 

4. Mengenal dan menghayati kesenian 

5. Visualisasi warisan alam dan budaya 

6. Cermin pertumbuhan peradaban manusia 

 

2.3.2. Peranan Museum 

Museum dalam menjalankan aktivitasnya, mengutamakan dan mementingkan penampilan 

koleksi yang dimilikinya. Setiap koleksi merupakan bagian integral dari kebudayaan dan 

sumber ilmiah. 

 

1. Pusat Dokumentasi dan Penelitian llmiah  

2. Pusat penyaluran ilmu untuk umum  

3. Pusat penikmatan karya seni 

4. Pusat perkenalan kebudayaan antar daerah dan antar bangsa  

5. Obyek wisata  

6. Media pembinaan pendidikan kesenian dan llmu Pengetahuan  

7. Suaka Alam dan Suaka Budaya  

8. Cermin sejarah manusia, alam dan kebudayaan  

9. Sarana untuk bertaqwa dan bersyukur kepada Tuhan YME.  

 

2.3.3. Tugas Museum 

1. Tugas pengumpulan dan penyimpanan benda cagar budaya yang disimpan dapat 

diperoleh dari hasil penemuan,titipan atau dari hasil kegiatan lain 

2. Tugas penyelidikan museum mengumpulkan benda koleksi untuk pameran maupun 

obyek studi yang termasuk lingkup penelitian 
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3. Tugas pemeliharaan dan perawatan tugas pemeliharaan menyangkut member keterangan 

tertulis bagi setiap benda koleksi dan merawat benda koleksi museum dengan cara 

konservasi preservasi dan restorasi 

4. Tugas pengamanan adalah menaga segala bentuk benda benda koleksi agar tidak rusak 

terutama oleh manusia baik dengan sengaja maupun tidak disengaja 

5. Tugas penerangan dilakukan dengan pengadaan pameran yang merupakan kegiatan yang 

khas pada museum 

6. Tugas pendidikan memberikan penjelasan bagi pengunjung,terutama mengenai benda-

benda koleksi yang dipamerkan di museum dengan memberikan bimbingan,petunjuk,dan 

ceramah 

7. Tugas pemanfaatan menyelenggarakan penerbitan hasil-hasil penelitian koleksi museum 

melalui media ,majalah, brosur, dan lain-lain 

 

2.3.4. Klasifikasi Museum 

Berdasarkan surat putusan menteri pendidikan dan kebudayaan dapat diketahui museum 

dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu: Pedoman Museum 

Indonesia, Arkeologi, Fakultas sastra universitas Udayana, 2008 

 

A. Status dan tingkatan museum 

Klasifikasi museum berdasarkan status museum: 

1. Museum pemerintah adalah museum yang berada di bawah naungan pemerintah, di 

bawah departemen pendidikan dan kebudayaan. 

2. Museum swasta adalah Museum yang dikelola swasta.baik secara perorangan,maupun 

organisasi,/perkumpulan/yayasan dan Keberadaannya menjadi salah satu tempat 

apresiasi kreativitas masyarakat. 

 

Klasifikasi museum berdasarkan tingkatan museum: 

1. Museum Nasional adalah museum yang memiliki ruang lingkup pelayanan serta 

operasional yang melingkupi  wilayah nasional dan sebagai sebuah lembaga studi 

warisan budaya dan pusat informasi edukatif kultural dan rekreatif, mempunyai 

kewajiban menyelamatkan dan melestarikan benda warisan budaya bangsa. 

2. Museum regional propinsi adalah museum yang koleksinya terdiri dari benda-benda 

yang berasal dari wilayah propinsi tertentu yang dilakukan atas dasar keinginan 
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untuk menyelamatkan dan melestarikan warisan budaya serta memperkenalkan latar 

belakang dengan ciri khas alam dan kebudayaan provinsi tersebut kepada masyarakat 

luas. 

3. Museum lokal yang koleksinya terdiri dari kumpulan benda-benda yang berasal dari 

kabupaten atau kota madya tertentu 

 

B. Tipe Museum 

Berdasarkan surat putusan menteri pendidikan dan kebudayaan museum dapat 

digolongkan menjadi beberapa tipe yang berdasarkan atas penggolongan dari segi 

kependudukan,teknis,politik keamanan,pariwisata,potensi ketenangan,penerimaan 

rutin dan pembangunan daerah serta segi kebudayaan 

 

 

2.3.5. Persyaratan bangunan Museum 

 Adapun undang undang dari Pendirian sebuah museum yang memiliki acuan hukum, 

yaitu: Pedoman Museum Indonesia, Arkeologi, Fakultas sastra universitas Udayana, 2008 

1. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI 

Nomor 5 Tahun 1992 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar 

Budaya di Museum 

4. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.33/PL.303/MKP/2004 

tentang Museum 

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai persyaratan dari sebuah bangunan museum dengan 

kriteria tertentu untuk menentukan lokasi dimana sebaiknya museum tersebut dibangun serta 

bagaimana bangunan museum itu sendiri. 

Adapun persyaratan berdirinya sebuah museum adalah: Pedoman Museum Indonesia, 

Arkeologi, Fakultas sastra universitas Udayana, 2008 

1. Lokasi museum, 

A. Kriteria menurut system historis : 
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1. Lokasi bernilai historis menurut sejarah bangunan, pelaku, maupun peranan 

2. Lokasi bernilai historis yang relevan terhadap nilai koleksi 

3. Lokasi bernilai historis yang secara planalogis dapat dipertanggung jawabkan 

 

B. Kriteria menurut kegiatan masyarakat: 

1. Lokasi yang dihubungkan dengan kedekatan terhadap pusat pendidikan 

(sekolah,universitas,gelanggang remaja,dll) 

2. Lokasi yang dihubungkan dengan daerah-daerah yang masih baru berkembang 

dengan berbagai keuntungan yang dapat dicapai: 

 Tanah/bangunan yang relative murah 

 Tingkat pencemaran yang rendah,kebisingan. 

 Kesempatan perencanaan yang lebih luas 

 Lokasi yang dikaitkan dengan usaha pengembangan kerajinan yang ada 

2. Bangunan museum,  

Dapat berupa bangunan baru atau memanfaatkan gedung lama. Harus memenuhi prinsip-

prinsip konservasi agar koleksi museum tetap lestari. Bangunan museum minimal terdiri atas 

dua kelompok, yaitu bangunan pokok (pameran tetap, pameran temporer, auditorium, kantor, 

perpustakaan, laboratorium konservasi, dan ruang penyimpanan koleksi) dan bangunan 

penunjang (pos keamanan, kios cenderamata, kantin, toilet, tempat parkir). Dengan 

persyaratan sebagai berikut: Pedoman Museum Indonesia, Arkeologi, Fakultas sastra 

universitas Udayana, 2008 

A. Bangunan utama (ruang pameran) 

1. Memuat benda koleksi yang akan dipamerkan 

2. Mudah divapai dari luar maupun dari dalam museum 

3. System keamanan yang baik,baik dari segi konstruksi, spesifikasi ruang maupun 

pencegahan terhadap tindakan kriminalitas 

4. Memiliki daya tarik sebagai bangunan pertama yang dikunjungi 

B. Bangunan auditorium harus mudah dicapai umumnya di peruntukan sebaga ruang 

pertemuan,diskusi,dan ceramah 

C. Bangunan administrasi dan bangunan pendukung : 
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Dari segi kesehatan lingkungan,museum harus memiliki persyaratan tidak dekat dengan 

industri, bebas banjir, bukan tanah rawa, tidak terlalu dekat dengan laut atau sungai 

D. Bangunan khusus terdiri dari laboratorium konservasi, studio produksi, dan preparasi. 

 

 

 

 

Table 2.1. Ruang yang terdapat pada museum: 

Ruang kegiatan pokok 

 

Ruang kegiatan penunjang Ruang pengelola 

Ruang pameran  Entrance Ruang kepala museum 

Ruang penerimaan koleksi Lobby Ruang rapat 

Bengkel kerja Toilet pengunjung Ruang staff kepegawaian 

Laboratorium Ruang informasi Ruang tamu 

Ruang penyimpanan koleksi Parkir pengelola Ruang staff koleksi 

Ruang loket Parkir pengunjung Ruang bendahara 

Ruang pusat data Gudang R.kep.bimbingan dan edukasi 

Ruang registrasi Toilet pengelola R.kep.konservasi,preservasi 

Ruang bimbingan Ruang utilitas Ruang kep. bidang tata usaha 

 Pos keamanan  

 Cafetaria  

 Perpustakaan  

 Ruang serbaguna  

3. Penyajian Koleksi,  

1. mempunyai nilai sejarah, nilai ilmiah, dan nilai estetika,  

2. diterangkan asal-usulnya secara historis, geografis, dan fungsinya,  

3. dapat dijadikan monumen jika benda tersebut bangunan,  

4. dapat diidentifikasi mengenai bentuk, tipe, gaya, fungsi, makna, asal secara historis 

dan geografis. 

5. dapat dijadikan dokumen dan dapat dijadikan bukti bagi penelitian ilmiah,  

6. merupakan benda asli, bukan tiruan,  

7. merupakan benda yang unik, yaitu tidak ada duanya. 



 
 

16 
 

4. Peralatan museum, harus memiliki sarana dan prasarana berkaitan erat dengan kegiatan 

pelestarian, seperti vitrin, sarana perawatan koleksi (AC), pengamanan (CCTV, alarm), 

lampu, label, dll. 

5. Organisasi dan ketenagaan, sekurang-kurangnya terdiri atas kepala museum, bagian 

administrasi, pengelola koleksi (kurator), bagian konservasi (perawatan), bagian 

penyajian (preparasi), bagian pelayanan masyarakat, bimbingan edukasi, dan pengelola 

perpustakaan. 

6. Sumber dana tetap, untuk penyelenggaraan dan pengelolaan museum. 

2.3.6. Pengunjung Museum 

1. Jenis pengunjung 

a) Penunjung museum dapat igolongkan mmenjadi dua kelompok yaitu: 

Pengunjung museum lama, terdiri dari para kolektor, seniman, para perancang/desainer, 

ilmuan, lembaga peneliti, pelajar, dan mahasiswa. Ini di karenakan kujunjungan mereka 

kemuseum sudah direncanakan semula dengan motivasi yang jelas. 

 

b) Pengunjung museum baru, yaitu kelompok pengunjung yang sulit dilukiskan 

karakteristiknya dan dating kemuseum tanpa tujuan tertentu yang meliputi,wisatawan 

maupun masyarakat umum yang dating secara spontan untuk berkunjung ke museum. 

 

2. Motivasi pengunjung 

Tujuan pengunjung yang dating kemusem dibedakan sesui dengan kepentingannya: 

a) Pengunjung yang sekedar ingin melihat benda-benda koleksi 

b) Pengunjung yang dating untuk menjual atau menyumbangkan benda koleksi 

c) Pengunjung yang dating untuk menikmati karya seni yang dipamerkan yang memberikan 

kelebihan tersendiri bagi pengamatnya 

d) Pengunjung yang dating ke museum dengan tujuan ilmiah,seperti: pelajar, mahasiswa, 

ilmuan, penulis, dan lainnya. 

e) Pengunjung yang dating sekedar ingin rekreasi serta menambah wawasan tentang 

kebudayaan. 

 

2.4. Museum seni karikatur 

 Dari pengertian Museum diatas dapat diketahui apa itu museum seni karikatur.yaitu 

museum dengan teorinya mengenai museum yang berguna untuk perencanaan museum seni 
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karikatur nantinya.yaitu merupakan lembaga yang melindungi hasil karya manusia yang 

berupa lukisan yang tentu tidak lepas dari nilai sejarah dan budaya.untuk dapat dikenali, 

diteliti, dan dipelajari melalui riset,serta pameran untuk menambah ilmu pengetahuan, 

pendidikan dan kebudayaan masyarakat. 

 

 

 

2.4.1. Pengertian Seni Karikatur  

Seni karikatur adalah kreatifitas seni yang berbentuk dua dimensi yang berupa  gambar 

atau drawing yang merupakan joke dari sebuah obyek (umumnya manusia) biasanya gambar 

yang menampilkan kembali suatu objek konkret dengan cara melebih-lebihkan ciri khas 

objek tersebut.Kata karikatur yang berarti memberi muatan atau melebih-lebihkan.Karikatur 

selalu digambarkan untuk menimbulkan kelucuan, walaupun kadang kala agak sinis. 

Karikatur dapat juga digunakan untuk menonjolkan watak orang yang digambarkannya. (Bob 

Staake. 1991 The Complete Book of Caricature) 

 

2.4.2. Benda koleksi museum Seni Karikatur  

Dalam benda koleksi museum seni karikatur akan dibahas mengenai syarat-syarat benda 

koleksi,cara mendapatkannya, dan perawatannya 

A. Syarat benda koleksi: 

a) Benda koleksi harus memiliki nilai nilai budaya termasuk nilai ilmiah baik dalam 

ilmu alam,ilmu social,dan budaya serta pertimbangan untuk nilai harga pemasaran 

b) Benda koleksi harus memiliki identitas dapat diterangkan baik wujudnya serta dapat 

langsung berinteraksi dengan pengunjung. 

c) Harus dapat dianggap sebagai dokumen nantinya dalam artian sebagai bukti 

kenyataan yang ada dan bukti kehadirannya 

d) Benda koleksi berupa benda yang terbuat dari gypsum atau bahan sejenis yang 

dilukiskan gambar karikatur dengan pola tertentu yang kemudian bisa berinteraksi 

dengan pengunjung (fotograf) 

 

B. Cara mendapatkan benda koleksi: 

Untuk mendapatkan koleksi museum seni kariktur dapat melalui berbagai cara yaitu: 

a) Sumbangan sukarela atau hibah 

b) Barang titipan untuk dirawat dan dilindungi 
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c) Barang pameran untuk pameran temporer dan keliling 

d) Dengan cara membeli atau membuat sendiri obyek karikatur 

 

C. Perawatan  benda koleksi: 

Perawatan benda koleksi adalah salah satu kegiatan untuk mencgah terjadinya 

kerusakan pada benda koleksi dan penanganan jika terjadi kerusakan pada 

karikatur. 

2.5. Museum Patung  

 Dari pengertian Museum diatas dapat diketahui apa itu museum  Patung.yaitu 

museum dengan teorinya mengenai museum yang berguna untuk perencanaan museum 

patung nantinya.yaitu merupakan lembaga yang melindungi hasil karya manusia yang berupa 

patung atau bentukan tiga dimensi  yang tentu  tidak lepas dari nilai sejarah dan budaya.untuk 

dapat dikenali, diteliti, dan dipelajari melalui riset,serta pameran untuk menambah ilmu 

pengetahuan,pendidikan dan kebudayaan masyarakat. 

 

2.5.1. Pengertian Patung  

 Patung adalah kreatifitas seni yang berbentuk tiga dimensi yang berupa sebuah 

ciptaan manusia yang tertuangkan menjadi sebuah anatomi bentuk manusia,binatang,dan 

bentuk yang memiliki nilai penjiwaan dan makna dari penciptanya. Biasanya patung 

diciptakan dengan cara memahat, modeling (misalnya dengan bahan tanah liat) atau kasting 

(dengan cetakan) Patung biasanya digunakan untuk merepresentasikan sebuah kejadian 

lampau,dan Seni patung di Indonesia adalah seni yang diciptaan dengan fungsinya sendiri - 

sendiri. contohnya di Bali patung digunakan untuk bersembahyang berbeda dengan daerah 

lain. (Saragi.2015. MHum/ Httf:/www.SeniPatung.go.id) 

2.5.2. Benda koleksi museum Patung 

Dalam benda koleksi museum  seni patung akan dibahas mengenai syarat-syarat benda 

koleksi,cara mendapatkannya, dan perawatannya 

A. Syarat benda koleksi: 

a) Benda koleksi harus memiliki nilai nilai budaya termasuk nilai ilmiah baik dalam 

ilmu alam,ilmu social,dan . 

b) Benda koleksi harus memiliki identitas dapat diterangkan baik wujudnya serta dapat 

langsung berinteraksi dengan pengunjung. 
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c) Harus dapat dianggap sebagai dokumen nantinya dalam artian sebagai bukti 

kenyataan yang ada dan bukti kehadirannya 

d) Benda koleksi berupa benda yang terbuat dari kayu,batu,tanah liat atau kasting 

dengan cetakan atau bahan sejenis yang telah di bentuk menyerupai obyek aslinya 

dengan pola tertentu yang kemudian bisa berinteraksi dengan pengunjung (fotograf) 

 

 

B. Cara mendapatkan benda koleksi: 

Untuk mendapatkan koleksi museum Patung dapat melalui berbagai cara yaitu: 

a) Sumbangan sukarela atau hibah 

b) Barang titipan untuk dirawat dan dilindungi 

c) Barang pameran untuk pameran temporer dan keliling 

d) Dengan cara membeli atau membuat Patung sendiri 

e) Perawatan  benda koleksi: 

 

C. Perawatan Benda Koleksi: 

Perawatan benda koleksi adalah salah satu kegiatan untuk mencgah terjadinya kerusakan 

pada benda koleksi dan penanganan jika terjadi kerusakan pada koleksi patung. patung yang 

terbuat dari logam pada umumnya lebih awet jika sering disentuh 

 

D. Tips supaya Kerajinan Pahatan Batu Alam tidak mudah rusak : 

a) Untuk penempatan Kerjinan Ukir Batu Alam perlu di sesuaikan dengan tekstur batu yang 

ada, Untuk outdoor kita pilih batu-batu yang keras dan bertekstur lembut. Tujuannya 

supaya tidak mudah cepat rusak karena air hujan. 

b) Sebelum kita mempoles Kerajinan pahatan Batu Alam dengan Pelapis Batu Alam ( Anti 

Lumut ), pastikan Kerajinan patung Batu Alam sudah kering betul setelah di cuci dan di 

amplas. Karena bisa menimbulakan flek-flek hitam atau jamur. 

c) Kalau Kerajinan patung Batu Alam sudah lumutan gunakam sikat kawat dengan cairan 

pembersih keramik yang sudah banyak beredar di pasaran. 
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E. Cara membuat patung tanah liat 

Campurkan tanah liat dengan air sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk sampai 

tanah menyatu tetapi tidak terlalu lembek supaya mudah untuk dibentuk. Anda juga bisa 

melapisi cetakan dengan plastik, supaya mudah diambil. Bentuk adonan tanah sesuai dengan 

kreatifitas Anda misalnya bentuk binatang, manusia,dll. Setelah terbentuk rapikan dengan 

cara dielus menggunakan jari dan bantuan air sampai permukaan menjadi halus. Kemudian 

keringkan dengan cara di jemur di bawah terik sinar matahari 

2.6. Tinjauan fasilitas sejenis  

 

PFeria Internacional de Turismo , Senin 28 Nopember 2011, di Trujillo, Peru  

Sekerumunan pengunjung Feria Internacional de Turismo (Pameran Wisata 

Internasional) yang diselenggarakan di Trujillo, Peru,  tampak menunggu dengan sabar 

antrian untuk berfoto dengan karikatur peselancar Indionesio yang merupakan bagian dari 

stand KBRI Lima. Setiap pengunjung menampakkan kekagumannya ketika mengetahui 

bahwa karikatur disebut dibuat oleh Ivan Gildoso, seorang warga negara Peru yang jatuh 

cinta pada keindahan ombak pulau Mentawai.          

Pameran tersebut diselenggarakan pada tanggal 25-27 November 2011, di Trujillo, ibu kota 

departemen La Libertad, salah satu departemen terbesar dan terpenting setelah Lima dan 

Arequipa. Acara tersebut diselenggarakan untuk mempromosikan potensi pariwisata di 

wilayah Peru kepada operator tour internasional dan juga potensi pariwisata dari negara-

negara lain yang ikut berpartisipasi.   Lihat gambar 2.3 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 pameran di trujillo 

http://www.kemlu.go.id/lima/Picture/Trujillo_November_2011/Indionesio_Trujillo.jpg


 
 

21 
 

MUSEUM BLANCO 

Museum Blanco Renaissance adalah sebuah museum yang berlokasi di Ubud. 

Museum ini berdiri dari keinginan Antonio Blanco, seorang pelukis untuk suatu hari nanti 

memiliki museum yang akhirnya mulai terwujud juga dan diberi nama The Blanco 

Renaissance Museum. Lihat gambar 2.4 sampai 2.9 serta tabel 2.2 

 

 

 

  

 

Gambar 2.4 Antonio Blanco dengan latar belakang lukisannya 

Sumber Foto: http://www.blancomuseum.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 5 Lukisan-lukisan Antonio Blanco 

Sumber Foto: http://www.blancomuseum.com  
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gambar 2.6 Ruang pamer yang memajang karya Antonio Blanco 

Sumber Foto: http://www.blancomuseu 

  

 

 

 

 

 

 

 

gambar 2. 7 Studio lukis yang kini dipakai Mario Blanco untuk melukis 

Sumber: http://www.blancomuseum.com 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 8 Toko suvenir dan kantin 

Sumber Foto: http://www.blancomuseum.com 
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   Gambar  2.9  Ruang Pameran 

Sumber Foto: http://www.blancomuseum.com 
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Ruang ruang di museum blanco 

Table 2.2. Ruang yang terdapat pada museum blanco 

Ruang kegiatan pokok 

 

Ruang kegiatan penunjang Ruang pengelola 

Ruang pameran  Entrance Ruang kepala museum 

Ruang penerimaan koleksi lobby Ruang rapat 

Bengkel kerja Toilet pengunjung Ruang staff kepegawaian 

laboratorium Ruang informasi Ruang tamu 

Ruang penyimpanan koleksi Parkir pengelola Ruang staff koleksi 

Ruang loket Parkir pengunjung Ruang bendahara 

Ruang pusat data gudang R.kep.bimbingan dan edukasi 

Ruang registrasi Toilet pengelola R.kep.konservasi,preservasi 

Ruang bimbingan Ruang serbaguna Ruang kep. bidang tata usaha 

   

 

 

 

 

MUSEUM PURI LUKISAN 

Adalah sebuah museum seni rupa pertama, yang dikelola oleh swasta, di Bali. 

Diprakarsai oleh Cokorda Gede Agung Sukawati, I Gusti Nyoman Lempad serta seniman 

asing yang menetap di Ubud, Rudolf Bonnet. Berdiri pada 31 Januari 1956 dibawah naungan 

Yayasan Ratna Warta, dan di buka secara resmi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.di 

museum ini bisa dinikmati perkembangan seni rupa di Ubud, baik seni lukis maupun seni 

pahat. Lihat gambar 2.10 dan 2.11 

 

 

 

 


