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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Film merupakan media komunikasi paling modern dan memiliki jangkauan 

yang luas hingga saat ini. Dunia perfilman Indonesia hingga saat ini telah 

memproduksi ribuan judul film. Dimana pada produksi sebuah film, tidak hanya 

produk akhirnya saja yang berupa pita seluloid film tetapi juga unsur-unsur lain 

dalam produksi film tersebut seperti kamera, alat perekam suara, naskah film, 

poster film, dan lain sebagainya yang perlu dirawat dan diarsipkan. Di Indonesia 

sendiri belum ada lembaga yang dapat mengarsipkan sekaligus merawat pita 

seluloid film serta unsur-unsur lain dalam produksi sebuah film tersebut dimana 

benda-benda tersebut memiliki nilai sejarah yang cukup tinggi bagi dunia 

perfilman Indonesia. Dengan kita mempelajari sesuatu yang ada di dalam film dari 

masa ke masa kita dapat mengapresiasi dunia perfilman Indonesia.  

Sebagaimana yang kita ketahui, fungsi museum selain sebagai tempat 

melestarikan dan menjaga suatu objek yang bernilai sejarah juga sebagai media 

penyampaian informasi mengenai objek yang dipamerkan kepada masyarakat 

secara luas. Namum saat ini, minat masyarakat untuk mengunjungi museum di 

Indonesia masih cukup rendah. Hal ini disebabkan karena museum yang ada di 

Indonesia kurang memiliki daya tarik contohnya seperti Indonesian Old Cinema 

Museum di Malang yang dirasa kurang memiliki daya tarik pengunjung dilihat dari 

barang koleksi yang minim serta kondisi bangunan yang kurang mencerminkan 

sebagai museum sehingga banyak masyarakat yang tidak tertarik untuk 

mengunjungi museum tersebut.  
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Museum ini ditujukan sebagai fasilitas untuk mengarsipkan dan merawat 

benda-benda yang berhubungan dalam perkembangan perfilman Indonesia. 

Museum ini juga ditujukan sebagai sarana rekreasi dan edukasi bagi masyarakat 

khususnya generasi penerus agar dapat lebih mengapresiasi serta diharapkan 

dapat ikut memajukan industri perfilman di Indonesia.  

1.2. Masalah Desain 

1. Bagaimana menciptakan tata ruang yang nyaman secara spasial pada ruang 

pamer museum? 

2. Bagaimana menciptakan suasana ruang yang mengekspresikan genre-genre 

film pada ruang pamer? 

3. Bagaimana menciptakan bentuk bangunan yang mengekspresikan karakter 

dari film Indonesia? 

1.3. Tujuan dan Manfaat 

1.3.1. Tujuan 

 Sebagai wadah untuk melestarikan dan memamerkan koleksi dari 

dunia perfilman Indonesia. 

 Meningkatkan keperdulian dan antusiasme masyarakat terhadap 

sejarah dan perkembangan dunia perfilman Indonesia. 

 Menjadi sarana edukasi dan alternatif rekreasi yang interaktif dan 

inovatif bagi masyarakat khususnya masyarakat DKI Jakarta.  

 Menciptakan rancangan suatu bangunan museum yang dapat menjadi 

contoh untuk memecahkan masalah tentang minimnya minat 

berkunjung masyarakat ke museum melalui desain arsitektural. 
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1.3.2. Manfaat 

1. Manfaat Akademik  

 Memberikan referensi baru dalam rancangan sebuah desain 

museum. 

 Mengembangkan daya imajinatif, ide, dan gagasan mengenai 

desain yang berkaitan dengan bangunan kompleks informatif, 

edukatif, dan rekreatif. 

 Mengembangkan kreatifitas dalam perancangan desain bangunan 

yang menjadi kesatuan sesuai fungsinya. 

2. Manfaat Praktis 

 Memberikan informasi mengenai pentingnya mengetahui 

perkembangan dan sejarah dunia perfilman Indonesia. 

 Meningkatkan minat dan apresiasi masyarakat terhadap perfilman 

Indonesia. 

 Memberikan solusi tempat informatif, edukatif, dan rekreatif baru 

dengan memunculkan sebuah museum perfilman Indonesia. 

 Sebagai sarana edukatif-rekreatif dan tempat berkumpul bagi para 

komunitas dan penggemar film Indonesia. 

1.4. Sistematika Pembahasan 

BAB I Pendahuluan 

Berisi tentang uraian latar belakang projek yang dipilih. Pada bab ini diuraikan 

menjadi beberapa subbab yaitu latar belakang, masalah desain, tujuan dan 

manfaat, dan sistematika pembahasan.  
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BAB II Gambaran Umum 

Berisi tentang uraian mengenai gambaran umum projek terpilih. Gambaran 

fungsi bangunan diuraikan mengenai fungsi bangunan, kegiatan, pelaku, dan 

fasilitas dalam projek yang dipilih. Gambaran lokasi diuraikan mengenai 

pemaparan tentang lokasi yang dipilih sebagai tempat perencanaan projek. 

BAB III Pemrograman Arsitektur 

Berisi tentang pemrograman arsitektur yang terkait dengan projek terpilih. 

Dalam bab ini akan menjadi dasar perancangan projek yang dipilih. Program yang 

dilakukan adalah program arsitektural seperti analisa kebutuhan ruang, analisa 

preseden, dan analisa struktur hubungan ruang. 

BAB IV Penyelusuran dan Pernyataan Masalah Desain 

Berisi tentang penyelusuran permasalahan yang ditemukan pada projek yang 

akan menjadi masalah dominan pada projek ini. Pada bab ini diutarakan 

pernyataan masalah desain melalui kajian komprehensif sebelum ditentukan isu 

yang timbul dalam projek yang dipilih.  

BAB V Kajian Teoritik 

Berisi tentang teori-teori yang digunakan untuk menyelesaikan pemasalahan 

desain projek yang dipilih. Teori-teori yang dicantumkan berasal dari berbagai 

sumber guna pemecahan masalah desain yang ditetapkan. 

BAB VI Pendekatan Desain 

Berisi tentang penyataan sikap dalam pemecahan masalah bersadarkan 

pernyataan masalah desain yang ditetapkan. Pada bab ini ditetapkan pendekatan 

perancangan sebagai tema desain.  

  



 

5 
 

BAB VII Konsep Perencanaan 

Berisi tentang uraian konsep perencanaan yang akan digunakan sebagai 

landasan dalam perancangan arsitektur. Pada bab ini dibahas mengenai konsep-

konsep apa saja yang akan digunakan seperti konsep tata ruang, keruangan, 

bentuk, pelingkup, struktur, dan teknologi yang digunakan.  

BAB VIII Strategi Desain 

Berisi tentang tahap-tahap proses perancangan arsitektur sebagai tahapan 

dalam pemecahan masalah desain yang ditetapkan. 

Daftar Pustaka 

Berisi tentang sumber-sumber referensi dalam landasan teori dan program 

dari projek ini baik dalam bentuk buku maupun elektronik.  


