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BAB IV 

PENELUSURAN MASALAH 

 

4.1. Analisis Masalah 

4.1.1. Masalah Fungsi Bangunan dengan Aspek Pengguna 

Pengunjung yang menjadi sasaran bagi bangunan Museum dan 

Galeri Perfilman ini adalah masyarakat dari segala generasi dari yang 

muda hingga yang tua. Selain menjadi tempat edukatif tentang sejarah 

dan perkembangan perfilman, Museum dan Galeri Perfilman nantinya 

dapat menjadi tempat yang rekreatif juga tanpa menghilangkan fungsi 

sebagai kegiatan koleksi, observasi, dan preservasi di dalam museum 

tersebut. 

A. Sudut Pandang Masyarakat Terhadap Museum 

Di negara-negara maju, kesadaran akan pentingnya museum 

sebagai wahana yang memiliki peranan strategis terhadap penguatan 

identitas masyarakat termasuk masyarakat sekitarnya tidak diragukan 

lagi. Kepedulian akan identitas masyarakat atau bangsa terhadap 

perkembangan budaya beserta lingkungannya tercermin dari banyaknya 

minat masyarakat negara maju untuk mengunjungi museum. Tentunya 

kondisi tersebut tidak lepas dari peran para ahli kebudayaan yang 

meletakkan museum selain sebagai bagian dari pranata sosial, juga 

sebagai wahana untuk memberikan gambaran dan pendidikan 

perkembangan alam dan budaya manusia kepada komunitas dan publik 

(Ambrose dan Crispin, 1993).  
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Bagi masyarakat Indonesia, museum hingga saat ini masih selalu 

dikaitkan dengan benda-benda kuno dan antik. Banyak yang memaknai 

kata “dimuseumkan” sebagai sebuah benda yang tidak berguna lagi tetapi 

sayang untuk dibuang. Sumadio, 1996/1997: 15, mengatakan bahwa 

pandangan museum sebagai tempat penyimpanan benda-benda kuno 

merupakan paradigma lama atau disebut juga traditional museums. 

Gambaran museum yang demikian terbentuk karena pada awalnya 

terbentuk museum hanya sebagai tempat penyimpanan serta perawatan 

kolesi benda-benda kuno dengan tujuan utamanya untuk pelestarian.  

Dari uraian tersebut di atas maka dapat disarikan bahwa persepsi 

masyarakat terhadap museum antara lain : 

1. Persepsi masyarakat terhadap museum yang berkembang saat ini 

umumnya adalah: 

a. Museum tidak lebih dari gudang tempat penyimpanan barang tua  

b. Museum adalah kotor, tidak nyaman dan menyeramkan 

c. Museum adalah sarang bersemayamnya kekuatan supranatural. 

d. Museum bukan sebagai tempat untuk mengenal dan memahami 

budaya  tetapi hanya sebagai kantor tempat menyimpan benda 

bersejarah saja 

e. Museum tidak memberikan manfaat bagi kehidupan sosial 

budaya, ekonomis dan politis 

2. Makna dan manfaat museum bagi masyarakat 

Museum memudahkan masyarakat memperoleh pembelajaran 

yang terbaik dari peradaban masa lalu sebagai bekal yang berharga 

dalam menapaki kehidupan di masa kini dan masa depan.  
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3. Keinginan masyarakat terhadap museum: 

a. Dapat memberikan gambaran yang merefleksikan proses sejarah 

yang dicapai oleh suatu komunitas 

b. Dapat menjadi sarana edukasi sekaligus hiburan yang nyaman  

c. Dapat menjaga dan menyampaikan hubungan benang merah 

memori kolektif antara masa lalu dan masa sekarang untuk 

kepentingan masa depan komunitas 

d. Dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar serta 

memperkuat hubungan antar komunitas  

e. Dapat berkontribusi sebagai daya tarik atau atraksi otentik yang 

sangat terkait dengan warisan budaya, dan dapat memotivasi 

masyarakat datang ke museum untuk mempelajari, 

mengapresiasi dan memahami pengalaman yang disampaikan 

melalui asset warisan budaya sebagai koleksi museum 

B. Museum Sebagai Wisata Edukasi dengan Story Line yang Jelas 

Storyline merupakan alur cerita atau sistematika pameran mengenai 

apa saja yang nantinya dipamerkan pada museum tersebut. Storyline 

untuk penataan pameran tetap pada museum di Indonesia adalah alam, 

manusia, aktivitas, keluarga, seni, religi, dan sejarah (Direktorat 

Permuseuman, 1998 : 11-2). 

Pada Museum Perfilman nantinya, penataan pola ruang satu dengan 

yang lainnya merupakan hal yang perlu diperhatikan agar memiliki story 

line yang jelas. Pengunjung diajak mengikuti story line atau alur cerita 

dari awal masuk hingga akhir yang bercerita tentang perkembangan 

perfilman dari dulu hingga sekarang. Sehingga pesan edukasi tentang 

perfilman akan dapat disampaikan dengan efektif kepada pengunjung. 
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C. Kenyamanan Ruang bagi Pengunjung 

Faktor utama yang harus diperhatikan dalam merancang sebuah 

museum adalah kenyamanan ruang bagi pengunjung museum. 

Terkadang dalam merancang sebuah museum sering melupakan atau 

mengesampingkan kenyamanan ruang untuk mendapatkan bentuk yang 

indah dan futuristik, padahal kualitas museum dinilai dengan seberapa 

nyaman dan tertariknya pengunjung untuk mengunjungi dan menikmati 

sajian di dalam museum. 

Faktor-faktor kenyamanan atau kualitas ruang yang perlu 

diperhatikan dalam merancang museum diantaranya adalah : 

1. Kenyamanan Spasial 

Kenyamanan spasial yang dimaksudkan di museum dan galeri 

perfilman nantinya adalah bagaimana menentukan jarak dan sudut 

pandang pengunjung terhadap obyek koleksi museum serta sirkulasi 

yang nyaman dan leluasa ketika berpindah dari ruang satu ke ruang 

yang lainnya. 

2. Kenyamanan Visual 

Kenyamanan visual pada museum dan galeri ditentukan oleh 

besarnya lux pada pencahayaan di dalam ruang. Pencahayaan dapat 

dilakukan dengan menggunakan alami maupun buatan melalui 

pemilihan jenis lampu. Kenyamanan visual ini akan berpengaruh 

ketika pengunjung berada di dalam ruang, sehingga dapat 

beraktivitas dengan nyaman.  

3. Kenyamanan Thermal 

Mengingat Kota Semarang beriklim tropis, maka suhu dan 

kelembaban di dalam ruang museum harus diperhatikan agar 

pengunjung nyaman saat beraktivitas di dalam ruang museum. 
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D. Kualitas Ruang Penyimpanan Benda Koleksi 

Selain faktor keamanan dan kenyamanan ruang yang dikhususkan 

bagi pengguna bangunan, benda koleksi yang berada di dalam museum 

dan galeri perfilman juga tidak boleh diabaikan di dalam perawatan dan 

penyimpanannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam merancang 

sebuah ruang penyimpanan barang koleksi harus diperhatikan dan 

berpedoman pada Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2000. Salah satu barang koleksi yang sangat rentan 

terhadap kerusakan adalah rol film seluloid, dimana suhu dan 

kelembaban untuk menyimpan benda ini harus stabil dan terjaga selama 

24 jam. Sehingga permasalahan yang muncul di dalam bangunan 

museum dan galeri perfilman ini adalah kenyamanan ruang bagi 

pengunjung serta kualitas ruang dalam penyimpanan barang koleksi. 

4.1.2. Masalah Fungsi Bangunan dengan Tapak 

A. Pemilihan Struktur Bangunan Terhadap Kondisi Tanah 

Berdasarkan data BPS Kota Semarang tahun 2009, jenis tanah pada 

tapak yang akan dibangun museum dan galeri perfilman nantinya 

merupakan tanah Mediteran. Menurut United States Department of 

Agriculture, tanah mediteran merupakan tanah alfisol. Sifat alfisol adalah 

mampu menyediakan dan menampung banyak air dan bersifat asam. 

Alfisol mempuyai tekstur lempung dan bahan induknya terdiri atas kapur 

sehingga permeabilitasnya lambat. Tanah mediteran merupakan hasil 

pelapukan batuan kapur keras dan batuan sedimen. Warna tanah ini 

berkisar antara merah sampai kecoklatan.  

Pemilihan struktur pondasi utama bangunan harus menggunakan 

pondasi yang dapat mencapai struktur tanah yang keras, agar 

mengantisipasi terjadinya pergeseran / pergerakkan tanah. 
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B. Pemilihan Material Bangunan 

Lokasi tapak berada pada lingkungan padat lalu lintas, sehingga 

kebisingan merupakan permasalahan utama yang perlu diperhatikan. 

Kebisingan yang diakhibatkan dari padatnya lalu lintas akan 

mempengaruhi aktivitas di dalam museum, terutama pada ruang yang 

berhubungan langsung terhadap sistem suara / audio seperti ruang audio 

visual dan bioksop mini. Pemilihan material bangunan nantinya harus 

dapat mengabsorbsi suara dari luar, sehingga di dalam ruang museum 

dan galeri dapat terhindar dari kebisingan di luar bangunan. 

4.1.3. Masalah Fungsi Bangunan dengan Lingkungan di Luar Tapak 

A. Klimatologi 

Sebagai bagian dari Indonesia, Kota Semarang memiliki iklim tropis, 

dengan ciri suhu udara, intensitas cahaya matahari, kelembaban udara, 

serta curah hujan dan pergerakan angin yang tinggi. Kondisi iklim 

semacam ini tidak sesuai dengan standar kenyamanan, sehingga 

bangunan harus dapat menjadi jembatan antara keadaan iklim luar 

bangunan dengan standar kenyamanan dalam ruang yang berusaha 

dihadirkan. Selain dengan menggunakan penghawaan buatan, 

penghawaan alami di dalam perancangan Museum dan Galeri Perfilman 

ini harus diperhatikan sehingga dapat menciptakan bangunan yang 

ramah lingkungan / Green Building. 

Dari kedua poin tersebut, maka bangunan dari Museum dan Galeri 

Perfilman, perlu menerapkan beberapa gaya arsitektur tropis untuk 

memaksimalkan kondisi tropis yang berguna bagi kenyamanan ruang di 

dalam. Cara memaksimalkan suhu tropis pada tapak dapat dengan cara 

pemilihan bentuk atap dan bukaan sebagai sirkulasi udara tetapi tetap 

sesuai standar yang telah ditetapkan bagi museum. 
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B. Potensi dan Kendala Tapak 

 

Gambar 4.1. Tapak Bangunan 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Potensi pada tapak adalah tapak berada pada posisi yang mudah 

diakses dan berada di dekat tengah kota. Di sekitar tapak juga terdapat 

hotel bintang 3 hingga bintang 5. Selain itu, tapak berada di dekat 

gerbang tol Gayamsari, sehingga para pengunjung yang akan menghadiri 

acara ke museum dan galeri perfilman nantinya dapat memiliki akses 

lebih cepat dengan melewati tol. Bangunan di sekitar tapak merupakan 

bangunan 1 sampai 2 lantai, sehingga bangunan museum dan galeri 

perfilman nanti dapat lebih terlihat. 

Kendala pada tapak adalah ketika musim hujan, bila terjadi hujan 

yang lebat maka jl. Majapahit rawan akan banjir, sehingga saat jl. 

Majapahit banjir akan terjadi kemacetan di jl. Brigjen Sudiarto. 

dari pusat kota 

dari tol 
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4.2. Masalah-Masalah yang Muncul 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa poin-poin 

utama dari permasalahan desain dari Museum dan Galeri Perfilman di 

Kota Semarang adalah sebagai berikut: 

4.2.1. Paradigma / Sudut Pandang Masyarakat Terhadap Museum 

Dalam merancang bangunan Museum dan Galeri Perfilman ini harus 

menerapkan sebuah konsep yang baru agar sudut pandang masyarakat 

terhadap museum yang lama dan membosankan dapat menjadi sebuah 

tempat yang menarik untuk dikunjungi. 

4.2.2. Alur Ruang dengan Story Line 

Dalam penataan ruang di dalam Museum Perfilman harus memiliki 

story line yang jelas, agar cerita yang ingin disampaikan melalui museum 

perfilman nantinya dapat tersampaikan dengan baik kepada pengunjung. 

4.2.3. Kenyamanan Ruang Museum dan Galeri Perfilman 

Kenyamanan menjadi faktor penting di dalam merancang sebuah 

Museum dan Galeri Perfilman, di antaranya adalah kenyamanan spasial, 

kenyamanan visual, dan kenyamanan thermal. 

4.2.4. Sistem Konstruksi 

Sistem konstruksi akan ditentukan berdasarkan jenis tanah dan 

banyaknya lantai bangunan serta fungsi bangunan itu sendiri. Konstruksi 

pondasi yang baik akan mempengaruhi kualitas Museum dan Galeri 

Perfilman nantinya. 

4.2.5. Pemilihan Material 

Pemilihan material seperti dinding, lantai, hingga penutup atap harus 

disesuaikan dengan fungsi dan penyelesaian masalah terhadap kondisi di 

sekitar tapak. 
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4.3. Pernyataan Masalah 

Pernyataan masalah dari projek ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang sebuah museum perfilman yang menarik 

sehingga dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap citra 

museum? 

2. Bagaimana merancang sebuah museum perfilman yang memiliki 

story line yang jelas tentang sejarah perkembangan film dunia tetapi 

tidak monoton dan tetap memiliki kesan edukatif, rekreatif, dan 

persuasif sehingga dapat beradaptasi terhadap perkembangan 

jaman? 

3. Bagaimana menciptakan museum dan galeri perfilman yang aman 

dan nyaman bagi pengunjung? 


