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ABSTRAK
Dokumentasi dalam fotografi adalah suatau metode yang bertujuan untuk mendapatkan
data visual yang dapat dipahami secara umum oleh penikmat visual. Penikmat visual selama
ini melihat visual fotografi sebagai media dua dimensi baik secara digital atau pun tercetak di
media keras. Dalam proses pemaknaan visual melalui media fotografi terdapat suatu
permasalahan yang mempertanyakan objektifitas visual yang ideal. Hal tersebut terurai dalam
contoh kasus koleksi museum berupa artefak patung abstrak atau karya seni rupa tiga dimensi,
kurang dapat dimaknai secara utuh memalalui visual foto. Hal tersebut dikarenakan foto dalam
media dua dimensi hanya dapat menampilkan visual secara satu sudut perspektif visual tiap
frame atau satuan foto. Sehingga peran fotografi dalam kasus ini tidak dapat mendeskripsikan
objek foto tersebut secara utuh dan fotografi dianggap hanya sebagai catatan visual.
Museum Sonobudoyo adalah lembaga pemerintah yang berfungsi dalam
mengumpulkan, merawat dan menyajikan serta melestarikan warisan budaya masyarakat untuk
tujuan studi penelitian dan kesenangan atau hiburan. Museum sangat berhati-hati dalam
mengelola dan menyimpan koleksinya. Namun dalam beberapa kasus museum menetapkan
akses terbatas terhadap koleksi berharga, dilain sisi museum memiliki tanggung jawab dalam
menampilakan koleksi berharga tersebut kepada masyarakat sebagai informasi warisan budaya.
Berlatar belakang permasalahan dan peristiwa yang terjadi di Museum Sonobudoyo dan
permasalahan dokumentasi. Penulis mencoba mengembangkan suatu konsep dan metode
digital replikasi terhadap koleksi Museum Sonobudoyo. Metode yang dimaksud adalah metode
dokumentasi fotografi orbit 360 derajat yang dapat menampilkan objek seni berupa artefak atau
karya seni tiga dimensi secara utuh. Visual ini dapat menampilkan ruang perspektif observasi
secara multi angle.
Digital replikasi terhadap koleksi Museum Sonobudoyo akan menjadi suatu solusi yang
ideal dalam membantu menjaga dan melestarikan artefak sejarah yang sangat berharga. Metode
ini juga dapat menghadirkan visual secara interaktif dan menarik. Sehingga pengunjung akan
mendapatkan pengalaman visual yang lebih dekat dengan koleksi museum. Dari sisi keamanan
museum dapat menampilkan koleksi berharganya tanpa harus menghadirkan objek aslinya
secara langsung. Secara akses museum pun dapat membuat suatu akses terhadap visual replikasi
artefaknya baik secara online dan offline.
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Design Instrumen prototipe III

Rancangan Prototipe III adalah adalah suatu rancangan instrumental turn table yang menggunakan sistem mekanisme gerak. Sistem
pergerakan alat ini menggunakan motor penggerak yang telah di program secara khusu untuk dapat bergerak dan berputar secara akurat pada sudut
derajat tertentu. Pembuatan prototipe III adalah pengembangan mekanis pada prototipe II, sehingga putaran rotasi instrument telah dIprogram
secara spesifik dan secara komputerisasi. Tujuannya adalah agar putaran mekanis dapat dioperasikan secara komputerisasi dan dapat beroperasi
secara robotic / Automata. Sehingga instrument ini dapat menghasikan foto secara mandiri. Alat ini memiliki daya topang dengan berat maksimal
200kg.
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Catatan:
Pertimbangan poses perizinan akses data, untuk sementara Visual 360 Derajat hanya dapat di akses offline
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Catatan:
Pertimbangan poses perizinan akses data, untuk sementara Visual 360 Derajat hanya dapat di akses offline
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Catatan:
Pertimbangan poses perizinan akses data, untuk sementara Visual 360 Derajat hanya dapat di akses offline
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Catatan:
Pertimbangan poses perizinan akses data, untuk sementara Visual 360 Derajat hanya dapat di akses offline

KESIMPULAN

Setelah penulis melalui proses yang panjang dalam menyelesaikan tugas akhir dengan
judul Replikasi Digital Koleksi Museum Sonobudoo Yogyakarta Melalui Penciptaam
Fotografi dengan Metode Orbit 360 Derajat. Penulis telah membuktikan dan dapat disimpulkan
bahwa hasil penelitian dan produksi karya ini mencapai hasil yang ideal dan sesuai dengan
yang diharapkan.
Digital replikasi terhadap koleksi Museum Sonobudoyo akan menjadi suatu solusi yang
ideal dalam membantu menjaga dan melestarikan artefak sejarah yang sangat berharga. Metode
ini juga dapat menghadirkan visual secara interaktif dan menarik. Sehingga pengunjung akan
mendapatkan pengalaman visual yang lebih dekat dengan koleksi museum. Dari sisi keamanan
museum dapat menampilkan koleksi berharganya tanpa harus menghadirkan objek aslinya
secara langsung. Secara akses museum pun dapat membuat suatu akses terhadap visual
replikasi artefaknya baik secara online dan offline.
Pada tahap penciptaan visual menggunakan metode fotografi orbit 360 deraja,
Menghasilkan suatu replikasi berupa bentuk visual keruangan terhadap objek yang difoto.
Sehingga penikmat visual merasakan suatu imprersi bentuk objek tiga dimensi secara digital.
Produk penciptaan ini adalah berupa data foto yang dirangkai menggunakan metode
pemrograman Hyper Text Markup Language (HTML). Metode ini menghasilkan suatu bentuk
visual digital secara interaktif.

