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LATAR BELAKANG 

Berdasarkan Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 
tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Borobudur, 
Balai Konservasi Borobudur mempunyai tugas pokok melaksanakan kajian 
konservasi dan pelestarian Candi Borobudur dan kawasan cagar budaya 
Borobudur 

Fungsi: 
- Pelaksanaan kajian konservasi terhadap aspek teknik sipil, arsitektur, 

geologi. biologi, kimia, dan arkeologi Candi Borobudur dan cagar budaya 
lainnya 

- Pelaksanaan pengembangan metode dan teknik konservasi cagar budaya 
- … 

TUSI 



LATAR BELAKANG 

ROAD MAP KAJIAN BALAI KONSERVASI BOROBUDUR 
Kompilasi Rencana Kajian 2020-2024.xlsx 
 
Banyaknya permintaan dari museum-museum dalam perawatan koleksi, 
diperlukan kemampuan untuk melaksanakan konservasi khususnya lukisan 
berbahan kanvas 
 
Untuk dapat melaksanakan kegiatan konservasi kanvas, dimulai dengan 
identifikasi material pada lukisan yaitu material cat 
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PERMASALAHAN 

Dalam kegiatan konservasi/restorasi cat pada lukisan kanvas yang rusak, 
harus diketahui terlebih dahulu komposisi dari material catnya agar dalam 
pemilihan material cat penggantinya dapat sesuai dengan aslinya. 
 
- Apa komposisi yang terkandung dalam material cat yang terdapat pada 

lukisan berbahan kanvas studi kasus Museum H. Widayat, Museum 
Affandi dan Museum Nasional 

- Apa komposisi beberapa material cat pengganti yang ada di pasaran 



TUJUAN 

Untuk mengidentikasi material cat yang ada pada lukisan berbahan kanvas 
dan berbagai bahan cat yang ada di pasaran, dalam upaya untuk melakukan 
konservasi lukisan kanvas 



MANFAAT 

Dengan teridentifikasinya komposisi material cat yang ada pada lukisan 
kanvas dan berbagai cat lukis, kita dapat menentukan cat lukis yang sesuai 
yang nantinya dapat digunakan untuk mengkonservasi lukisan kanvas.  
 
Dapat dimanfaatkan oleh konservator/pemilik koleksi untuk menentukan 
jenis material cat pengganti 



RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup kajian ini adalah identifikasi material cat pada lukisan kuno 
berbahan kanvas, studi kasus koleksi yang diambil dari Museum H. Widayat 
(Magelang), Museum Affandi (Yogyakarta) dan Museum Nasional (Jakarta).  
 
Selain identifikasi material cat pada lukisan, juga dilakukan identifikasi 
material cat yang sering digunakan untuk melukis, sehingga apabila akan 
melakukan kegiatan konservasi lukisan kanvas dapat memilih material cat 
yang sesuai 



METODE PENELITAN 

1. Studi referensi 
2. Pengumpulan data :  
 observasi lapangan  
        - pengukuran suhu dan kelembaban 
    - pengamatan fisik lukisan (judul, tema, nama, aliran, tahun pembuatan,  
                ukuran, teknik, kondisi keterawatan 
 - pengukuran menggunakan XRF portable, untuk mengetahui unsur yang  
    terkandung pada cat di lukisan kanvas dan cat pengganti 
  uji laboratorium 
          - pengujian  ATR-FTIR (Attenuated Total Reflectance - Fourier Transform  
    Infra Red) , untuk mengetahui senyawa penyusun material cat pada  
    lukisan dan cat pengganti  
 - pengujian SEM-EDS (Scanning Electron Microscope-Energy Dispersive X- 
    Ray Spectroscopy) 



METODE PENELITAN 

3. Analisis  
    Menganalisis dan menginterpretasi data hasil observasi dan pengujian laboratorium   
    yang terdiri dari data suhu dan kelembaban, pengamatan fisik lukisan, hasil pengukuran  
    XRF Portable, hasil pengujian laboratorium ATR FTIR dan SEM EDS.  
    Hasil akhir berupa rekomendasi penggunaan material cat pengganti untuk konservasi  
    material cat pada lukisan berbahan kanvas.  
 
 
4. Alat dan Bahan 
     Alat: XRF Portable, sarung tangan, masker, pinset, scalpel, datalogger, cutter, alat tulis 
 
     Bahan: Sampel koleksi lukisan yang berasal dari Museum H. Widayat, Museum Affandi  
     dan Museum Nasional dan sampel cat pengganti yang ada di pasaran 
 
  



ALUR 
PENELITIA
N 

Identifikasi masalah 

•Dari pengamatan lapangan 

•Dari studi literatur 

Perumusan Masalah 

Pemilihan sampel penelitian 

•Koleksi lukisan kanvas (M. H. Widayat, M. Affandi, M. 
Nasional 

•Beberapa material cat pengganti(cat minyak, cat akrilik) 

Pengumpulan data 

•Observasi (pengukuran suhu dan kelembaban, 
Pengamatan fisik lukisan, pengukuran XRF Portable 

•Uji Laboratrium ATR FTIR dan SEM EDS (cat pada 
lukisan dan cat pengganti) 

Analisis 

Rekomendasi 



TERIMA KASIH 
 

MOHON SARAN DAN MASUKAN 


