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BAB V 

KAJIAN TEORI 

5.1.  Kajian Teori Penekanan Desain 

5.1.1. Uraian Intepretasi dan Elaborasi Teori 

 Tema desain yang ingin diterapkan dalam perencanaan 

Pengembangan Museum Soegarda Poerbakawatja adalah arsitektur 

Vernakular yang kontekstual. Vernakular yang dimaksudkan adalah 

penyesuaian terhadap lingkungan sekitar Museum Soegarda dan 

dinamika budaya saat ini. Menurut Rahadea Bhaswara, 2010, tentang Re-

Intepretasi Arsitektur Vernakular, arsitektur yang ada perlu dimaknai 

kembali sesuai dengan kondisi masyarakat dan dinamika budaya yang 

ada saat ini. Meskipun vernakular selama ini identik dengan bangunan 

tradisional, Rahadea (2010) menelaah adanya perbedaan makna sebagai 

berikut: 

 

Gambar 5.1. Diagram perbedaan bangunan vernakular dan tradisional 
Sumber: Jurnal Online, Rahadea Bhaswara (2010) 

  

 Museum Soegarda Poerbakawatja memiliki bentuk atap yang khas 

yaitu atap Joglo. Atap Joglo telah menjadi ciri khas bagi masyarakat Jawa 

dan cocok untuk bangunan museum yang berisi koleksi sejarah dan 

budaya.  
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Gambar 5.2. Atap Joglo Museum Soegarda Poerbakawatja 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
 

 Selain itu penekanan desain untuk bangunan pengembangan 

Museum Poerbakawatja yaitu Vernakular mengambil elemen arsitektural 

dari bangunan sekitar museum yang masih kental dengan budaya 

masyarakat Purbalingga. Melihat bangunan sekitar museum, bangunan-

bangunan tersebut memiliki ciri khas yaitu penggunaan atap limasan, atap 

joglo dan atap tajug (piramida). 

   

Gambar 5.3. Gedung Bappelitbangda Purbalingga dan Masjid Agung 
Darussalaam Purbalingga 

Sumber: Google Earth  
 

5.1.2 Studi Preseden 

 Pengembangan Museum Soegarda Poerbakawatja mengutamakan 

gaya desain dari arsitektural asli museum saat ini. Museum kental dengan 

arsitektur tradisional jawa yaitu penggunaan atap joglo dan adanya 
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pendopo kecil dibagian depan sebagai teras museum. Bangunan museum 

termasuk kedalam bangunan sederhana yang sebagian besar 

menggunakan material kayu jati dan mempertahankan detail ukiran di 

bagian tertentu bangunan. Sehingga desain yang ingin terapkan dalam 

Pengembangan Museum Soegarda mengambil elemen-elemen 

pembentuk ruang dari museum saat ini. Baik bangunan utama maupun 

bangunan pengembangan museum akan menerapkan perpaduan unsur 

arsitektural Joglo dan arsitektural setempat. 

Arsitektur Vernakular di Purbalingga 

 Secara teoritis, menurut Deddy Erdiono (2011) yang membahas 

tentang Arsitektur „Modern‟ (Neo) Vernakular Di Indonesia, dalam proses 

eksplorasinya, ada empat model pendekatan yang harus diperhatikan 

terkait dengan bentuk dan makna dalam merancang dan memodernisir 

bangunan tradisional dalam konteks ke-kini-an, yaitu kecenderungan 

terjadinya perubahanperubahan dengan paradigma, yaitu: (a)bentuk dan 

maknanya tetap (b)bentuk tetap dengan makna baru (c) bentuk baru 

dengan makna tetap (d) bentuk dan maknanya baru. 

 Bangunan berikut merupakan bangunan di Purbalingga yang memiliki 

unsur vernakular dengan penambahan elemen budaya lain maupun masih 

kental dengan budaya daerah Purbalingga 

 Masjid Agung Darussalaam Purbalingga 

 Masjid Agung Darussalaam di Purbalingga merupakan Masjid 

utama di Purbalingga yang letaknya di pusat Purbalingga. Masjid ini 

mengadopsi arsitektur dari Masjid Nabawi di Madinah. 



 

231 
 

 Masjid dibangun pada tahun 1853 M atau 1269 H oleh seorang 

ulama setempat. Sampai saat ini masjid telah mengalami renovasi 

sebanyak 5 kali (1918,1960,1970,1980-1985, 2002-2004). 

Gaya arsitektur masjid merupakan perpaduan arsitektur Jawa dan 

Timur Tengah. Hal itu dapat terlihat dari bentuk kombinasi atap limas 

atau piramida sebagai atap khas Jawa dan kubah sebagai atap khas 

Timur Tengah. 

 Bagian yang menonjol dalam mengadopsi arsitektur dari Masjid 

Nabawi adalah pada dua menara Masjid, fasad Masjid dan ornamen-

ornamen didalamnya. Pemugaran besar-besaran ditahun 2002 oleh 

Bupati Purbalingga saat itu, Bapak Drs. Triyono Budi Sasongko, Msi, 

menjadikan Masjid Agung Darussalaam Purbalingga sebagai 

landmark Purbalingga. 

 
Gambar 5.4. Masjid Agung Darussalaam Purbalingga 

Sumber: http://www.indonesia-heritage.net/2014/09/masjid-agung-
darussalam-purbalingga/ 

 

 Kantor Bupati Purbalingga 

 Kantor Bupati Purbalingga terletak di pusat kota Purbalingga. Jika 

ditinjau dari lokasi Museum Soegarda, kantor bupati ini masih dalam 

kawasan pemerintahan yang sama dengan Museum Soegarda. 

Hanya saja Kantor Bupati Purbalingga memiliki orientasi bangunan 

http://www.indonesia-heritage.net/2014/09/masjid-agung-darussalam-purbalingga/
http://www.indonesia-heritage.net/2014/09/masjid-agung-darussalam-purbalingga/
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menghadap timur sedangkan Museum Soegarda memnghadap 

selatan (menghadap alun-alun Purbalingga). 

 Bangunan kantor Bupati Purbalingga masih mempertahankan 

unsur arsitektural setempat (vernakular) yaitu pada atap Joglo. 

Menurut teori oleh Deddy Erdiono (2011), kantor Bupati Purbalingga 

termasuk kedalam perubahan : bentuk tetap dengan makna baru 

 
Gambar 5.5. Masjid Agung Darussalaam Purbalingga 

Sumber : https://islandcapitol.wordpress.com/2013/07/05/java-
purbalingga-regency-capitol/ 

 

 Lingkungan sekitar Alun-Alun Purbalingga 

 Bangunan disekitar alun-alun Purbalingga kebanyakan masih 

memiliki ciri khas arsitektural setempat. Namun beberapa bangunan 

mulai mengadopsi unsur arsitektur masa kini meskipun masih 

dipadukan dengan arsitektural lokal. Antara lain seperti bangunan 

dengan atap dak beton, menghilangkan unsur ukiran dan detail 

bangunan khas Jawa dan fasad bangunan masa kini. 

 Museum Sonobudoyo, Yogyakarta 

 Bangunan museum Sonobudoyo memiliki arsitektur Jawa dalam 

bentuk bangunan utama museum yang memiliki atap perisai-limasan 

dan pendopo dengan jenis atap limasan bersusun. Atap limasan 

merupakan atap tradisional Jawa. Selubung bawah bangunan 

Pendopo bersifat terbuka tanpa dinding pada awalnya namun kini 

https://islandcapitol.wordpress.com/2013/07/05/java-purbalingga-regency-capitol/
https://islandcapitol.wordpress.com/2013/07/05/java-purbalingga-regency-capitol/
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berdinding kaca. Material kaca merupakan material baru yang 

memiliki kesan modern dan bukan karakter dari vernakular tradisional. 

Sedangkan pada bangunan utama tertutup dinding, sebagai 

bangunan asli dari sejak dibangun (cagar budaya). 

 
Gambar 5.6. Penutup Kaca Pendopo Museum Sonobudoyo dan Atap 

Limasan Bersusun 
Sumber: Data Pribadi 

 
 Karakteristik arsitektur vernakular pada Museum Sonobudoyo 

sekarang ini sudah memiliki kesan modern namun unsur vernakular 

tetap terkesan lebih kuat. 

 
Gambar 5.7. Eksterior Museum Sonobudoyo 

Sumber: Data Pribadi 
 

 Jika melihat dari luar, museum ini terlihat sangat kental dengan 

arsitektural jawa. Penggunaan material kayu dan warna dominan 
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coklat memberi kesan tenang dan kalem. Namun jika dilihat pada 

interior bangunan saat ini, museum sonobudoyo sudah sedikit demi 

sedikit memasukan unsur modern khususnya pada teknik display. 

Display Museum Sonobudoyo memasukan material kaca transparan 

untuk alas koleksi didalam vitrine.  

  Museum Sonobudoyo dibagi menjadi 2 bangunan terpisah yaitu 

bangunan utama khusus untuk ruang pamer tetap dan gedung 

pertunjukan, sedangkan bangunan kedua untuk ruang pengelola, 

ruang penyimpanan koleksi. Bangunan ruang konservasi terletak 

terpisah, namun bersebelahan dengan bangunan utama. 

 
Gambar 5.8. Interior Museum Sonobudoyo 

Sumber: Data Pribadi 
 
 Kelebihan Museum Soegarda saat ini dapat dilihat mulai dari 

kerapian penataan koleksi, display koleksi yang memasukan unsur 

modern dan teknologi berupa TV, kentalnya unsur adat tradisional 

baik secara visual maupun suasana museum (adanya alunan 

gamelan di pintu masuk yang dimainkan langsung oleh pemain 

gamelan), sirkulasi yang jelas baik di dalam maupun luar bangunan,  
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penghawaan dan pencahayaan yang cukup baik untuk ruangan 

maupun koleksi. 

 Museum Sonobudoyo saat ini juga memiliki beberapa kekurangan 

yang sekiranya dapat ditingkatkan seperti teknik display yang lebih 

interaktif dan lebih memanfaatkan teknologi yang lebih canggih (tidak 

hanya TV). 

5.1.3. Kemungkinan Penerapan Teori  

 Dari hasil studi preseden dan hasil olah teori, kemungkinan 

penerapan untuk projek Pengembangan Museum Soegarda 

Poerbakawatja berkaitan dengan tema desain Arsitektur Vernakular 

adalah sebagai berikut: 

 Arsitektural Vernakular yang diterapkan adalah kontekstual dimana 

pengembangan museum menyesuaikan dengan lingkungan sekitar 

museum seperti penggunaan atap limas atau atap tajug. Namun 

tetap mengutamakan atap joglo. 

 Pengembangan Museum Soegarda mempertahankan elemen 

Joglo seperti pada atap, konsep teras dengan pendopo dan 

penggunaan material kayu beserta ukiran nya. 

 Arsitektur vernakular yang ingin di terapkan seperti pada Museum 

Sonobudoyo dimana unsur vernakular telah di pengaruhi unsur 

material masa kini namun tanpa menghilangkan unsur vernakular 

asli. 

 Orientasi bangunan museum utama tetap menghadap utara-

selatan supaya bangunan menerima pencahayaan yang baik. 
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5.2.  Kajian Teori Permasalahan Dominan 

 Fokus kajian pada projek Pengembangan Museum Soegarda Poerbakawatja 

di Purbalingga ini melihat dari permasalahan dominan yaitu pada penataan 

display di ruang pamer saat ini yang masih pasif terhadap pengunjung. Sebagai 

museum sejarah dan budaya satu-satunya di Purbalingga, penataan koleksi 

masih menerapkan teknik display yang relatif kurang mengikuti perkembangan 

jaman terutama pemanfaatan teknologi modern. Sehingga fokus kajian yang 

dipilih adalah Penataan Display Koleksi dengan Konsep Interaktif 

5.2.1. Uraian Interpretasi Tujuan dan Elaborasi Teori 

 Penataan display di ruang pamer berkaitan dengan jenis pelaku dan 

masing-masing aktivitas pelaku di dalam museum.  Jenis pelaku yang 

diperkirakan datang ke museum memberi pengaruh terhadap jenis-jenis  

display yang dipilih, dimana ukuran display dan visualisasi sangat penting 

untuk dibedakan. Contohnya, untuk pelaku pelajar yang masih TK atau 

SD, kebutuhan nya sudah berbeda dengan pelajar tingkat SMP atau SMA. 

Berbeda lagi dengan pelaku mahasiswa atau pengunjung seperti 

wisatawan dan tamu negara. Sehingga dari jenis pelaku yang berbeda, 

penataan display akan dibuat untuk dapat memenuhi kebutuhan seluruh 

kalangan pengunjung segala usia.  

 Penataan display museum masa kini sudah banyak yang 

memanfaatkan pengaruh teknologi modern. Konsep interaktif pada display 

koleksi akan didukung teknologi khususnya teknologi elektronik yang 

menunjang dari segi visualisasi. 
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 Sebagai museum sejarah dan budaya khusus Purbalingga, maka 

perlu memasukan unsur lokal kedalam penataan display. Jika melihat dari 

ketujuh unsur kebudayaan (Koentjaranngrat,1986, Pengantar Ilmu 

Antropologi), Museum Soegarda belum memiliki unsur bahasa. Sehingga 

penataan display akan memasukan unsur kebudayaan bahasa. 

Purbalingga dikenal dengan masyarakat asli nya yang bahasa nya sangat 

khas, yaitu bahasa jawa banyumasan „ngapak‟. Konsep ini dapat 

diterapkan secara lisan, seperti penggunaan bahasa „ngapak‟ untuk audio 

di ruang pamer. 

 Teknik Penyajian Koleksi 

a) Participtory techniques yaitu pengunjung diajak untuk terlibat 

dengan benda-beda pameran baik secara fisik maupun secara 

intelektual atau kedua-duanya. Jenis-jenisnya yaitu: 

 Activation, pengunjung aktif misal dengan menekan 

tombol, menarik handle, dan sebagainya. 

 Question and answer games, pengunjung bermain dapat 

menjawab pertanyaan yang berkaitan pengetahuan 

intelektual. Bentuk presentasinya dapat dengan panel 

elektronik 

b) Object-base techniques, dibagi  menjadi 3 macam yaitu: 

 Open storage, meletakkan seluruh koleksi museum pada 

ruang pamer 

 Selective display, menampilkan hanya sebagian koleksi 

museum 
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 Thematic grouping, menampilkan benda-benda koleksi 

sesuai topik/tema tertentu 

Bentuk penanganan terhadap objek koleksi sebagai berikut: 

 Unsecured object, cara ini dipakai untuk benda-benda 

yang cukup aman, biasanya benda berukuran besar dan 

bersifat bergerak seperti patung 

 Fastened Object, cara ini koleksi diikat agar tidak dapat 

diambil atau berpindah tempat biasanya untuk koleksi 

berukuran kecil. 

 Enclosed object, koleksi yang dipamerkan dilindungi kaca 

atau pagar 

 Animated Object, koleksi digerakkan sehingga 

menimbulkan atraksi yang menarik 

 Dioramas, dapat berupa miniatur atau seukuran benda 

aslinya, memunculkan suasana asli dari koleksi 

c) Panel Techniques, panel berfungsi untuk membantu dalam 

mempresentasikan informasi-informasi. 

d) Model Techniques, jenis model meliputi: 

 Replicas, tiruan benda aslinya dengan skala 1:1 

 Minatures, ukurannya lebih kecil dibanding aslinya 

 Enlargement, model lebih besar dari aslinya 

 Audio visual techniques, teknik audio visual yang meliputi: 

narasi, slide film, videotape, videodisk, projector diorama 

(suat diorama yang ditambahi latar belakang yang hidup). 

 Penataan Koleksi 
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Penataan koleksi dalam suatu pameran dapat disajikan dengan 

beberapa cara berikut: 

a) Tematik, menata pameran dengan tema dan subtema 

b) Taksonomik, menyajikan koleksi dalam kelompok atau sistem 

klasifikasi 

c) Kronologis, menyajikan koleksi yang disusun berdasarkan 

usianya 

 Metode Penyajian Museum 

Metode penyajian sebaiknya disesuaikan dengan motivasi 

masyarakat lingkungan atau pengunjung museum. 

a) Metode Intelektual 

Merupakan museum yang mengungkapkan informasi tentang 

arti, guna dan fungsi koleksi 

b) Metode Romantik (Evokatif) 

Merupakan cara penyajian koleksi dengan mengungkapkan 

suasana tertentu yang berhubungan dengan benda yang 

dipamerkan 

c) Metode Estetik 

Merupakan cara penyajian koleksi dengan mengungkapkan 

nilai artistik dari benda yang dipamerkan 

d) Metode Simbolik 

Merupakan cara penyajian koleksi dengan menggunakan 

simbol tertentu sebagai media interpretasi kepada pengunjung 

e) Metode Kontemplatif 
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Merupakan cara penyajian koleksi untuk membangun imajinasi 

pengunjung terhadap koleksi yang dipamerkan. 

f) Metode Interaktif 

Merupakan cara penyajian dimana pengunjung dapat 

berinteraksi langsung dengan koleksi yang dipamerkan dan 

dapat menggunakan tenologi informasi. 

 Media Pamer 

 Media dan sarana yang biasa digunakan untuk menyajikan 

koleksi sebagai berikut (Buku Kecil Tetapi Indah:Pedoman 

Pendirian Museum. Direktorat Permuseuman, 1999/2000): 

a) Panel 

Panel merupakan media yang digunakan untuk 

menampilkan koleksi yang bersifat dua dimensi. Jika 

digunakan untuk meletakkan koleksi berharga sebaiknya 

panel ditutup dengan kaca. Bentuk panel dibagi menjadi dua 

yaitu panel tunggal dan panel ganda dengan vitrine.  

b) Vitrine 

Vitrine merupakan media yang digunakan untuk meletakkan 

koleksi yang umumnya 3 dimensi, tidak boleh disentuh, 

benda berukuran kecil atau bernilai tinggi serta mudah 

dipindahkan. Bentuk vitrine ada 2 macam yaitu vitrine 

tunggal dan vitrine ganda. Vitrine tunggal adalah vitrine yang 

hanya untuk memajang koleksi, sedangkan vitrine ganda 

adalah vitrine yang mempunyai dua fungsi untuk 
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pemanjangan dan bagian bawah nya untuk menyimpan 

koleksi yang tidak terpakai. 

Menurut bentuknya, ada beberapa macam vitrine antara lain, 

Vitrine dinding, Vitrine tengah, Vitrine sudut, Vitrine lantai, 

dan Vitrine tiang. 

c) Pedestal 

Pedestal merupakan media penyajian koleksi dengan suatu 

alas untuk koleksi berbentuk 3 dimensi.  

d) Diorama 

Diorama merupakan teknik penyajian koleksi untuk objek 3 

dimensi dengan skala 1:1 atau lebih kecil atau lebih besar. 

Diorama biasanya menampilkan situasi dari lingkungan atau 

menunjukkan suasana suatu tempat yang berkaitan dengan 

koleksi. 

 Pemanfaatan Teknologi Video Wall 

Video wall adalah pengaturan spesial yang terdiri dari integrasi 

beberapa monitor, video proyektor atau televisi set digabungkan 

untuk membentuk satu layar besar. (Sumber: 

https://www.eling.co.id/video-wall/ Diakses tanggal 13 Februari 

2018). Beberapa teknologi video wall saat ini yaitu: 

a) DLP Cube 

DLP Cube terkenal untuk fitur near-seamless (batas antar 

TV yang hampir tidak ada) dan ketahanannya untuk 

beroperasi 24/7, cocok untuk command center dan 

monitoring room. Kelemahannya seperti bentuknya yang 

https://www.eling.co.id/video-wall/
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bulky dan harganya yang relatif lebih mahal. (Sumber: 

https://www.eling.co.id/video-wall/ Diakses tanggal 13 

Februari 2018) 

 
Gambar 5.9. DLP projector 

Sumber: 
https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1iBRGXlRRMKJjSZPhq6AZoV

XaK/Mini-Cube-DLP-LED-Projector-Rechargable-
Portable.jpg_350x350.jpg 

 
b) LED Video Wall 

 LED-backlit video wall adalah jenis yang paling umum 

dan banyak dipakai. Keuntungan terbesar dari jenis video wall 

ini adalah harga video wall jenis ini lebih terjangkau dan 

mampu beroperasi 24/7 dengan maintenance yang mudah 

dan cepat. (Sumber: https://www.eling.co.id/video-wall/ 

Diakses tanggal 13 Februari 2018) 

 
Gambar 5.10. LED video wall 

Sumber: https://i.ytimg.com/vi/IxW_PoZcyrI/maxresdefault.jpg 
 

c) Indoor Videotron 

 Direct View LED atau lebih dikenal dengan 

sebutan videotron. Videotron masih baru dan sedang 

https://www.eling.co.id/video-wall/
https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1iBRGXlRRMKJjSZPhq6AZoVXaK/Mini-Cube-DLP-LED-Projector-Rechargable-Portable.jpg_350x350.jpg
https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1iBRGXlRRMKJjSZPhq6AZoVXaK/Mini-Cube-DLP-LED-Projector-Rechargable-Portable.jpg_350x350.jpg
https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1iBRGXlRRMKJjSZPhq6AZoVXaK/Mini-Cube-DLP-LED-Projector-Rechargable-Portable.jpg_350x350.jpg
https://www.eling.co.id/video-wall/
https://i.ytimg.com/vi/IxW_PoZcyrI/maxresdefault.jpg
https://www.eling.co.id/shop/videotron/spectrum-advertising-indoor-series-p6/
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berkembang, biasanya menjadi pilihan yang terbaik untuk 

instalasi indoor dan outdoor. Kelebihan videotron antara lain 

bentuknya yang fleksibel sesuai kebutuhan (flat, curved, 

bahkan silinder). Saat ini harga videotron semakin murah 

sehingga menjadi salah satu pilihan untuk kebutuhan video 

wall. (Sumber: https://www.eling.co.id/video-wall/ Diakses 

tanggal 13 Februari 2018) 

5.2.2.  Studi Preseden 

 Museum Sonobudoyo, Yogyakarta 

Teknik penataan koleksi yang diterapkan pada museum adalah 

sebagai berikut: 

- Pembagian bangunan dengan konsep arsitektural budaya Jawa 

yang kuat 

- Konsep display yang cukup menarik 

- Mementingkan pemeliharaan koleksi 

- Mengutamakan penghawaan dan pencahayaan yang cukup, tiap 

koleksi diberi exhaust fan  

- Kegiatan museum yang mengajak masyarakat ikut berpartisipasi 

dan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya Indonesia yaitu 

pagelaran wayang kulit hingga mocopatan 

 Jeongok Prehistory Museum, Yeoncheon, Korea Selatan 

Teknik penataan koleksi yang diterapkan pada museum adalah 

sebagai berikut: 

- Konsep display memanfaatkan pencahayaan alami tanpa 

menggangggu atau merusak koleksi. 

https://www.eling.co.id/video-wall/
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Gambar 5.11. Pencahayaan Alami 

Sumber: Google Earth 
 

- Display yang menarik, bervariasi, dan mengikuti perkembangan 

jaman. 

   
Gambar 5.12. Display Museum Prasejarah Jeongok 

Sumber: Google Earth 

 
Gambar 5.13. Diorama kehidupan manusia purba dalam skala lebih 

kecil 

Sumber: Google Earth Museum Prehistory Jeongok 

 
Gambar 5.14. Diorama kehidupan manusia purba dalam skala asli 

Sumber: Google Earth Museum Prehistory Jeongok 

 

5.2.3. Kemungkinan Penerapan Teori 

 Hasil implementasi pada konsep Pengembangan Museum Soegarda 

Poerbakawatja di Purbalingga yang berkaitan dengan fokus kajian yaitu 
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penataan display dengan konsep interaktif dan dari hasil studi preseden 

adalah: 

 Menerapkan teknik penyajian koleksi participtory techniques yaitu 

mengajak pengunjung untuk aktif terlibat dengan koleksi. 

Contohnya seperti menekan tombol, menarik handle, menjawab 

pertanyaan yang berkaitan pengetahuan intelektual dengan 

memanfaatkan panel elektronik. 

 Menerapkan teknik penyajian koleksi sesuai topik/tema tertentu.  

 Konsep interaktif dapat dengan teknik animated object yaitu 

dengan menggerakan objek sehingga menimbulkan atraksi yang 

menarik. Teknik ini menarik  khususnya bagi pengunjung kalangan 

anak-anak. Selain itu, teknik diorama dengan memunculkan 

suasana asli dari koleksi, cenderung lebih cepat ditangkap oleh 

pengunjung. 

 Menerapkan Audio visual techniques, yaitu teknik audio visual 

seperti narasi, slide film, dan projector diorama (buat diorama yang 

ditambahi latar belakang yang hidup). 

 Metode penyajian museum dengan metode kontemplatif dan 

metode interaktif, sehingga hubungan antara koleksi dan 

pengunjung tidak pasif karena koleksi dapat membangun imajinasi 

pengunjung terhadap koleksi yang dipamerkan dan pengunjung 

dapat berinteraksi langsung dengan koleksi yang dipamerkan. 

 Pemanfaatan teknologi video wall dengan jenis LED video wall dan 

touch screen panel pada display. 
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Gambar 5.15. Display Interaktif Berupa Game Pengetahuan 

Sumber: https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-
g294230-d3618796-i157514836-Yogyakarta_Fortress_Museum-

Yogyakarta_Java.html 
 

   
Gambar 5.16. Media Informasi Koleksi menggunakan Touch 

Screen Museum Sangiran 
Sumber: Data Pribadi 

 

 Konsep display dengan unsur lokal seperti memasukan bahasa 

jawa banyumasan kedalam label koleksi hingga melalui audio 

visual. 

 

  


