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BAB IV 

PENYELUSURAN DAN PERNYATAAN MASALAH DESAIN 

4.1. Penyelusuran Masalah Desain 

4.1.1. Kajian Komprehensif 

1. Kajian Bangunan terhadap Manusia 

Museum pada dasarnya memiliki dua fungsi yaitu melestarikan 

objek yang memiliki nilai sejarah dan sebagai media penyampaian 

informasi mengenai objek tersebut kepada masyarakat. Dalam proses 

penyampaian informasi yang berkaitan dengan perfilman, selain 

dibutuhkannya kenyamanan ruang bagi pengunjung museum juga 

dibutuhkan pengamanan objek museum agar tetap lestari. Sehingga 

dibutuhkan penataan ruang dan objek yang dipamerkan secara efektif 

agar penyampaian informasi dapat dilakukan secara optimal. Selain itu 

dibutuhkan suasana ruang yang mendukung pengunjung agar dapat 

lebih mengerti dan mempelajari mengenai perkembangan dunia 

perfilman Indonesia.  

2. Kajian Lingkungan terhadap Bangunan 

Lingkungan tapak berada di kawasan perdagangan dan jasa yang 

didominasi dengan bangunan-bangunan perkantoran dan hotel. Pada 

sisi utara tapak terdapat bangunan perdangan yaitu Jakarta 

International Expo. Pada sisi selatan tapak terdapat bangunan 

perkantoran dan hotel yang berupa bangunan gedung tinggi. Pada sisi 

timur tapak terdapat sekolah dan hotel yang berupa bangunan gedung. 

Pada sisi barat tapak terdapat area perdagangan yang berupa ruko-

ruko kecil. Lingkungan lokasi tapak yang cenderung sepi karena 
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merupakan kawasan perdagangan dan jasa dimana orang cenderung 

kurang memperhatikan lingkungan sekitar karena orang-orang tersebut 

cenderung datang ke kawasan lingkungan tapak hanya untuk bekerja. 

Maka dibutuhkan bentuk bangunan yang berbeda dari lingkungannya 

untuk menarik perhatian orang agar tertarik untuk mengunjungi 

museum tersebut. 

4.1.2. Pernyataan Isu  

1. Tata Ruang 

Fungsi museum pada dasarnya selain untuk melestarikan objek 

yang memiliki nilai sejarah juga sebagai media penyampaian informasi 

mengenai objek tersebut kepada masyarakat secara luas. Dalam 

proses penyampaian informasi yang berkaitan dengan perfilman, 

penyampaian informasi secara visual menjadi cara penyampaian 

informasi yang paling efektif. Oleh karena itu dibutuhkan kenyamanan 

dalam melihat objek pamer dari indra manusia agar informasi yang 

diterima menjadi optimal. Dari interaksi indra manusia dengan objek 

tersebut akan mempengaruhi kenyamanan tubuh. Seperti objek yang 

terlalu dekat atau terlalu rendah menjadikan tubuh manusia lebih cepat 

lelah. Oleh karena itu dibutuhkan ketepatan dalam penataan objek 

yang dipamerkan supaya proses penyampaian informasi menjadi lebih 

optimal. 

2. Suasana Ruang 

Film dapat dibedakan berdasarkan genre atau tema yang diangkat. 

Genre suatu film menghasilkan jenis dan latar belakang cerita yang 

berbeda, dimana hal tersebut akan menghasilkan setting dan tatanan 
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pada tiap adegan yang berbeda. Dari adegan dalam sebuah film itulah 

suasana pada suatu film akan terlihat. Ruang pamer sebagai wadah 

untuk memperkenalkan film berdasarkan genre selayaknya dapat 

menciptakan suasana dari setiap genre film. 

3. Bentuk Bangunan 

Lingkungan lokasi tapak yang cenderung sepi karena merupakan 

kawasan perdagangan dan jasa dimana orang cenderung kurang 

memperhatikan lingkungan sekitar karena orang-orang tersebut 

cenderung datang ke kawasan lingkungan tapak hanya untuk bekerja. 

Bentuk bangunan yang berbeda dengan lingkungan sekitar akan 

menarik perhatian orang untuk ingin tahu lebih bahkan untuk datang ke 

museum tersebut. Bentuk bangunan yang menarik tersebut dapat 

mengambil dari pengimplementasian bentuk dari ikon dunia perfilman. 

4.2. Pernyataan 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 mengimplentasikan ikon dunia perfilman kedalam bentuk 

bangunan museum? 

  


