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Dalam pidato pengukuhan guru besarnya, Prof. Umar Kayam pada 
tahun 1989 yang berjudul "Transformasi Budaya Kita"di hadapan Civitas 
Akademika UGM, mengatakan:  
“… ilmu modern tidak lagi dapat berdiri sendiri. Ilmu modern, baik ilmu 
sosial atau humaniora atau ilmu apa saja, tidak akan mampu maju 
manakala ia mengkotakkan dirinya sendiri. Mungkin Anda akan segera 
mengatakan dengan lantang kepada kami kaum pengajar bahwa 
kenyataannya mata kuliah di kampus masih banyak yang terkotak-kotak. 
Maafkanlah. Guru-guru Anda, termasuk yang sekarang berdiri di 
hadapan Anda (saya) adalah produk dari kurikulum yang terkotak" 
(Kayam, 1989: 37) 



Pada masa sekarang, jamak dikenal adanya revolusi industri 4.0 yang 
menekankan pola digital economy, artificial intelligence, big data, dan lain 
sebagainya. Digitalisasi cagar budaya setidaknya melibatkan aspek 
information technology (IT), operational technology (OT), internet of 
things (IoT), dan big data analitic untuk mengintegrasikan objek fisik, 
manusia, dan dunia dijital.  
 
Hal itu bertujuan untuk membuat cagar budaya masa klasik yang bersifat 
statis menjadi informatif-edukatif melalui situs web yang diharapkan 
dapat mendorong kesadaran masyarakat mengenai keberadaan cagar 
budaya. 



Prasasti adalah tulang punggung penulisan sejarah kuna 
Indonesia, yang arti pentingnya kadang belum dapat 
digunakan secara maksimal karena pahatan yang ada dalam 
prasasti tersebut aus ataupun rusak, baik karena faktor alam 
maupun manusia 
 
Teknologi dijital, khususnya image processing, meskipun 
sudah banyak digunakan dalam bidang lain namun masih 
jarang digunakan dalam penelitian epigrafi, khususnya di 
Indonesia 
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Deep Learning adalah bagian 
dari kecerdasan buatan dan 
machine learning, yang 
merupakan pengembangan 
dari neural network multiple 
layer untuk memberikan 
ketepatan tugas seperti 
deteksi objek, pengenalan 
suara, terjemahan bahasa dll. 
 

CNN merupakan pengembangan dari Artificial 
Neural Netwok (ANN) konvensional. CNN 
memiliki arsitektur network layer dan 
menghasilkan output pada kelas tertentu. Setiap 
layer melakukan pembelajaran. Output dari setiap 
layer digunakan sebagai input untuk layer 
selanjutnya. 



You only look once (YOLO) adalah sebuah struktur yang 
berfungsi untuk mendeteksi sebuah objek yang berskala Real-
time.  
YOLO memiliki versi yaitu Yolo V1, Yolo V2, dan Yolo V3. 



YOLO 























Mengapa  dijital? 
 
RTI dan Photogrammetry 
• Hasil dokumentasinya dalam bentuk 2.5 dan Tiga Dimensi 

dengan akurasi yang optimal sehingga akan dapat dihasilkan 
kemungkinan identikasi pola pahatan dengan lebih baik. 

• Metode ini diharapkan mampu meningkatkan keterbacaan 
pahatan aksara dan angka pada prasasti batu dengan cara-
cara terukur dengan baik serta meminimalisir perlakuan fisik 
terhadap prasasti (non invasive)  

• Dimungkinkan melakukan restorasi dijital dan duplikasi 3 
dimensi untuk kepentingan penelitian dan pameran. - 
Photogrammetry 

• File akhir dapat dibagikan dengan mudah diantara para 
peneliti untuk diskusi dan kolaborasi 

 





Reflectance Transformation Imaging (RTI) adalah 
metode fotografi yang menangkap bentuk dan warna 
subjek untuk mengungkapkan informasi permukaan 
yang tidak terlihat dalam penglihatan normal. 

Citra/Gambar dibuat dari beberapa foto subjek, setiap 
bidikan diambil dengan cahaya yang diproyeksikan dari arah 
berbeda untuk menghasilkan sorotan dan bayangan yang 
berbeda-beda.  
Citra ini kemudian digabungkan sehingga interaksi yang 
berubah antara terang dan gelap mengungkapkan detail 
halus dari permukaan. 







Contoh RTI 



Fotogrametri adalah ilmu melakukan pengukuran dari foto. 
Masukan/input ke fotogrametri adalah foto, dan keluaran/outputnya 
biasanya berupa peta, gambar, pengukuran, atau model 3D dari beberapa 
objek atau pemandangan dunia nyata. 
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Melihat pahatan permukaan batu 
sebagai permukaan bumi dan 
bagian bagian pahatan sebagai 
skala kecil dari lembah yang 
dibatasi lereng dan puncak.  
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Berikut adalah contoh salah satu 
cara yang bisa digunakan untuk 
menyebarluaskan sebuah informasi 
terutama yang berkaitan dengan 
sejarah bangsa, dengan pendekatan 
yang lebih mudah diterima oleh 
generasi millenium dan generasi Z. 



• Sebuah contoh 
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“… ilmu modern tidak lagi dapat berdiri sendiri. Ilmu 
modern, baik ilmu sosial atau humaniora, atau ilmu apa 
saja, tidak akan mampu maju manakala ia mengkotakkan 
dirinya sendiri”.  
-Umar Kayam-  
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