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BAB V 

KAJIAN TEORITIK 

 

5.1. Landasan Teori Sudut Pandang dan Tata Ruang 

5.1.1. Paradigma New Museology 

Di era jaman sekarang ini terdapat sebuah paradigma museum baru 

yang biasa dikenal dengan nama New Museology. New Museology 

merupakan perkembangan dari museum tradisional.  Di dalam paradigma 

new museology ini, fungsi museum sama seperti dengan pandangan 

traditional museums, tetapi terdapat faktor partisipasi dari masyarakat 

dan evaluasi museum. Pada Doclous (1986) dalam (PCBM, 2018), 

meneliti unsur-unsur apa saja yang penting pada museum di dalam 

paradigma new museology yaitu koleksi, konservasi, penelitian, pameran, 

dan pendidikan serta melalui partisipasi pengunjung di dalam museum. 

Peran aktif serta partisipasi pengunjung museum sangat penting di dalam 

paradigma new museology, sehingga pengunjung museum bukan hanya 

sebagai pemilik kebudayaan saja tetapi sekaligus menjadi peran di dalam 

karya yang ada di museum. Ingatan kolektif, pelajaran sosial, dan 

kreatifitas menggantikan konsep yang pada awalnya pengunjung 

museum yang monoton dan hanya bertujuan untuk meneliti. Maka dari itu 

perlu diitambah dengan partisipasi dan keterlibatan langsung pengunjung 

sehingga pengunjung museum berperan aktif di dalam kegiatan museum. 

Di Indonesia ini, konsep new museology  belum banyak diterapkan 

pada museum-museum di Indonesia dikarenakan citra museum dalam 

masyarakat terhadap museum adalah sebagai gudang barang. Di dalam 
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mendirikan museum di Indonesia masih menggunakan pandangan 

museum tradisional. Dalam mendirikan museum biasanya hanya berpikir 

untuk mendirikannya saja, kurang mempertimbangkan bagaimana 

keberlangsungan hidup museum itu sendiri. Di Indonesia ketentuan 

tentang museum diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan 

Pariwisata No KM 33/PL.303/MKP/2004. Dalam KepMen tersebut 

terdapat 8 bab yang terdiri dari 32 pasal yang mengatur mengenai 

museum.  

Andrea Hauenschild (1988:10-11) dalam (PCBM, 2018) menjelaskan 

perbedaan mengenai traditional museum dan new museum / new 

museology ada lima, yaitu : 

 

Tabel 5.1. Museum Tradisional vs Museum Baru 

Sumber : Andrea Hauenschild (1988:10-11) 

No.  Traditional Museum New Museology 

1. Objective 
Protection and preservation 
of a given material culture 

Copying with everyday life 

Social development 

2. 
Basic 
Principles 

Protection of the objects 
Extensive, radical public 
orientation 

3. 
Structure and 
Organization 

Institutionalization Little institutionalization 

Government financing 
Financing through local 
resources 

Central museum building Decentralization 

Professional Staff Participation 

Hierarchical structure 
Teamwork based on equal 
nights 

4. Approach 

Subject: extract from reality Subject: complex reality 

Discipline oriented 
restrictiveness 

Interdisciplinarity 

Orientation to the object 
Theme Orientation 

Orientation to the past 
Linking the past to the 
present and future 
 

5. Task 

Collection Collection 

Documentation Documentation 

Research Research 

Conservation Conservation 

Mediation Mediation 

 
Continuing education 

Evaluation 
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5.1.2. Arsitektur Kontemporer 

Pandangan masyarakat terhadap museum adalah sebagai tempat 

yang kotor, tidak nyaman dan menyeramkan. Untuk mengubah persepsi / 

pandangan masyarakat terhadap museum serta mendukung konsep new 

museology di atas, maka digunakan penekanan desain Arsitektur 

Kontemporer. 

Arsitektur kontemporer merupakan suatu bentuk karya arsitektur 

yang sedang terjadi di masa sekarang. Arsitektur kontemporer telah 

diakui sebagai salah satu pendekatan dalam merancang secara 

internasional sehingga banyak ahli yang mengemukakan pendapat 

mengenai definisi dari arsitektur kontemporer, di antaranya sebagai 

berikut dalam Kusuma, D (2018) :  

1. Konneman, World of Contemporary Architecture XX 

Arsitektur Kontemporer merupakan sebuah gaya arsitektur yang 

berfungsi untuk mendemonstrasikan sebuah kualitas tertentu 

terutama dari segi kemajuan teknologi serta kebebasan di dalam 

mengekspresikan suatu gaya arsitektur. Arsitektur kontemporer 

berusaha menghasilkan suatu kondisi yang nyata dan terpisah dari 

suatu komunitas yang tidak seragam. 

2. L. Hilberseimer, Contemporary Architects 2 (1964) 

Arsitektur Kontemporer merupakan suatu aliran arsitektur pada 

jamannya yang bercirikan pada kebebasan ekspresi, keinginan untuk 

menciptakan sesuatu hal yang beda, dan merupakan suatu aliran 

baru serta kombinasi dari beberapa aliran arsitektur. Arsitektur 
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kontemporer AR 2211 | Teori Desain Arsitektur 2 muncul mulai pada 

tahun 1789 tetapi baru berkembang saat abad 20 dan 21 setelah 

perang dunia. 

Arsitektur Kontemporer memiliki ciri dan prinsip. Berikut merupakan 

prinsip Arsitektur Kontemporer menurut Ogin Schirmbeck dalam Kusuma, 

D (2018) : 

1. Bangunan yang kokoh 

2. Gubahan ekspresif serta dinamis 

3. Memiliki kesan konsep ruang yang terbuka 

4. Ruangan menyatu dengan ruang luar sehingga tercipta harmonisasi 

5. Memiliki fasad bangunan yang transparan 

6. Kenyamanan yang hakiki 

7. Eksplorasi elemen lansekap area yang berstruktur 

5.1.3. Tata Pameran yang Menarik 

Ada studi di Inggris (Serrell, 1996: 46 dalam Permuseuman, D 

(1997)) mengenai kesan pengunjung tentang kualitas penataan pameran 

yang menarik dan menimbulkan beberapa kesan, di antaranya : 

1. Menciptakan kesan hidup pada benda yang dipamerkan 

2. Dapat memberikan pesan secara cepat kepada pengunjung 

3. Pengunjung terus menikmati pameran hingga lupa waktu 

4. Menimbulkan sifat emosional bagi pengunjung 

5. Dapat menyampaikan informasi secara jelas kepada pengunjung 

6. Dapat menjelaskan apa yang harus dilakukan dan memulainya  

7. Layak untuk diingat 

8. Menciptakan pengalaman yang menggunakan seluruh panca indra 

9. Pengunjung diarahkan untuk menemukan sesuatu 
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10. Menjadikan pengalaman pribadi yang baru 

11. Memberikan banyak waktu untuk penelitian dan penyelidikan (Serrell, 

ibid: 46-47 dalam Permuseuman, D (1997)). 

Kevin Moore (1997) dalam Permuseuman, D (1997), memberikan 

konsep dalam tata pameran yaitu, 3R (real people, real places, dan real 

things). Sebagai contoh untuk menggambarkan Perang Sipil Amerika, 

pameran dilaksanakan di tempat pertempuran itu terjadi. Para staf 

museum memakai dandanan yang dipakai pada masa itu, memberikan 

bacaan yang dramatik, menceritakan pertempuran pada masa itu, 

mendemonstrasikan memasak dan aktivitas pada masa itu, dan 

menampilkan kembali pertunjukkan musik dari masa itu. Yang terjadi 

kemudian adalah, pengunjung merasakan kembali suasana pertempuran 

dan suasana kehidupan masa itu. 

5.1.4. Prinsip Penyajian Koleksi 

A. Faktor Alur Cerita 

Sistematika atau alur cerita sangat diperlukan dalam penyajian 

koleksi cerita yang utuh dari koleksi yang disajikan, dapat dilihat dari awal 

pintu masuk sampai pintu keluar ruang pameran. 

 Informasi yang diberikan merupakan informasi dari semua aspek 

 Alam, manusia, unsur sosial budaya, teknologi, dan sejarahnya 

 Museum merupakan cermin dari manusia dimana museum tersebut 

berada 

 Museum mempunyai fungsi edukatif, penyajian koleksi harus 

disajidkan dengan rasa tanggung jawab 
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Gambar 5.1. Pola Story Line 

Sumber : Dr. Ir. Krisprantono, MA, 2013 

B. Faktor Koleksi 

Koleksi yang mendukung cerita yang disajikan agar sajian koleksi 

terlihat hubungan dan keterkaitan yang jelas antara isi materi pameran 

dengan koleksi museum yang disajikan. 

• Cerita yang disajikan mempunyai konsepsi yang detail atau 

sistematis, hal ini dimaksudkan agar detail konsep ini menjelaskan 

dengan pasti semua koleksi yang diperlukan dalam menunjang 

jalannya cerita pameran. 

• Pengadaan koleksi baru harus dapat mendukung cerita yang akan 

disajikan. 

C. Faktor Sarana dan Biaya 

Untuk menyajikan cerita dimuseum kita memerlukan sarana dasar 

berupa bangunan lengkap dengan ruang pamerannya, vitrin, panil 

dengan tata lingkungan dan pertamanan yang menarik, maupun sarana 

penunjang lainnya seperti foto penunjang, labeling tata lampu, tata 

warna. 

D. Metode dan Teknik Penyajian Koleksi 

Dalam hal penataan dalam museum harus memenuhi standard 

tertentu dari teknik penyajian ini terutama yang meliputi ukuran minimal 

dari vitrin, tata cahaya, tata warna, tata Letak, tata pengamanan, tata 

suara, labeling dan foto-foto penunjang. 
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• Metode Pendekatan Intelektual, merupakan metode dengan 

menyajikan koleksi museum dengan cara menyampaikan informasi 

mengenai kegunaan, arti, dan fungsi benda koleksi museum 

• Metode Pendekatan Romantik, merupakan metode dengan 

menyajikan benda koleksi museum yang menciptakan suatu suasana 

yang berhubungan dengan benda yang dipamerkan. 

• Metode Pendekatan Estetik, merupakan metode dengan 

menyajikan benda koleksi museum yang  memiliki nilai artistik yang 

terdapat pada benda koleksi museum. 

• Metode Pendekatan Simbolik, merupakan metode dengan 

menyajikan benda koleksi museum yang memiliki simbol tertentu 

yang digunakan untuk media interpretasi bagi pengunjung. 

• Metode Pendekatan Kontemplatif, merupakan metode dengan 

menyajikan koleksi pameran museum yang berguna menciptakan 

imajinasi pengunjung terhadap koleksi yang dipamerkan. 

• Metode Pendekatan Interaktif, merupakan metode dengan 

menyajikan koleksi di dalam museum agar pengunjung dapat 

berinteraksi secara langsung dengan koleksi yang dipamerkan. 

Dalam penyajian ini dapat menggunakan teknologi informasi. 

E. Prinsip Penyajian Koleksi 

• Teknik Konvensional, merupakan teknik dengan menyajikan koleksi 

pameran secara langsung, apa adanya, dan biasanya bisa secara 

langsung dinikmati dengan panca indera, contohnya relief, patung, 

diorama dam sebagainya. 

• Teknik Media Cetak, merupakan teknik dengan menyajikan koleksi 

museum yang direkam melalui media cetak, dapat kertas ataupun 
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berupa mikrofilm. Di dalam teknik ini biasa digunakan sebagai koleksi 

yang berharga atau beresiko hilang dan rusak yang dipamerkan 

secara langsung. 

• Teknik Audiovisual, merupakan teknik menyajikan koleksi museum 

yang bisa dinikmati lewat pertunjukan audio visual pada layar yang 

telah disediakan. 

• Teknik Simulasi, merupakan teknik menyajikan koleksi yang 

menggabungkan perkembangan teknologi yang dirancang dengan 

teknologi elektronika, sehingga pengunjung bisa berperan langsung 

terhadap benda-benda yang dipamerkan secara hidup atau 

langsung. 

5.2. Landasan Teori Kualitas Bangunan 

5.2.1. Kenyamanan Ruang 

Faktor kenyamanan di dalam perancangan ruang pamer perlu 

diperhatikan karena bisa mempengaruhi ruang gerak, inovasi, kebebasan 

berpikir, dan mood / suasana hati bagi pengunjung museum. 

Kenyamanan adalah suatu kondisi di saat kebutuhan dasar manusia yang 

bersifat individual dan holistik sudah terpenuhi dengan baik. Aspek 

kenyamanan di suatu ruang tersebut bisa dikelompokkan seperti berikut 

dalam (Neufert, 1992) :  

A. Kenyamanan Spasial 

Ruang pamer yang dapat dilihat dan dinikmati dengan nyaman oleh 

pengunjung tentunya harus sesuai dengan ergonomi manusia. Prisip dari 

ergonomic adalah penyesuaian pekerjaan dengan kemampuan dan 

keterbatasan yang dimiliki oleh manusia, yang disini berkaitan dengan 

pengunjung. 
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Berikut merupakan jarak pandang terhadap suatu objek diadaptasi 

dari buku Data Arsitek jilid 2 yang disesuaikan dengan antropometri 

manusia saat melihat benda pameran : 

 

Gambar 5.2. Ruang Dengan Ukuran Yang Baik 

Sumber : Data Arsitek Jilid 2: 250 

 

Gambar 5.3. Sudut Pandang Dengan Jarak Pandang 

Sumber : Data Arsitek Jilid 2: 250 

Jarak pandangan penyajian koleksi dengan pengunjung perlu 

diperhatikan agar objek dapat dilihat secara menyeluruh sehingga dapat 

dengan nyaman menikmati objek. 

B. Kenyamanan Visual 

 Pencahayaan Alami 

Pencahayaan alami yang masuk ke dalam ruangan dipengaruhi 2 

faktor penting yaitu desain bukaan (ukuran dan jumlah) dan sistem 
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kerjanya pada bangunan serta kondisi permukaan ruangan (warna dan 

tekstur). 

Pencahayaan alami berdasarkan sifatnya ada 2, yaitu : 

- Pencahayaan langsung (Berasal dari atap, jendela, genteng kaca, dll) 

- Pencahayaan tidak langsung (Berasal dari permainan bidang kaca 

dll) 

Pencahayaan alami pada bangunan dapat diperolah dari atas (lubang 

atap) dan dari samping (lubang dinding). Pelubangan cahaya khususnya 

dari atap sangat bervariasi, tergantung fungsi bangunan yang ada. 

Sedangkan cahaya dari samping melalui lubang dinding sering tidak 

optimal karena memiliki keterbatasan jangkauan. 

 

Gambar 5.4. Lubang Pencahayaan Alami 

Sumber : Ilmu Fisika Bangunan 

 

Gambar 5.5. Teknik Untuk Pencahayaan Alami 

Sumber : Time Saver Standard 
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 Pencahayaan Buatan 

Pencahayaan buatan berfungsi untuk menciptakan suasana tertentu 

pada suatu ruang, sebagai pengarah sirkulasi, sebagai penerangan bagi 

pengunjung maupun pengelola, dan dapat menambah nilai estetika pada 

benda yang diekspose. 

Lampu dibagi menjadi 4 macam, yaitu : 

- Lampu Pijar 

Lampu pijar adalah lampu yang sistem operasi dan efisiensinya 

dalam mengubah energi listrik menjadi cahaya tinggi. 

- Lampu Fluroresensi 

Lampu fluroresensi sering dikenal dengan lampu TL (Tulbular 

Lamp) atau lebih dikenal dengan lampu neon. Lampu tipe ini 

merupakan lampu hemat energi dan tahan lama dibandingkan 

dengan lampu pijar. 

- Lampu Halogen 

Lampu Halogen sering digunakan untuk teknik pencahayaan 

interior dan display, dan juga dapat digunakan untuk lampu sorot. 

- Lampu Tekanan Tinggi 

Lampu ini mempunyai kualitas cahaya yang tinggi, tahan lama 

dan sangat efisien. Lampu ini terdiri dari dua macam yaitu lampu 

metal halide dan tekanan tinggi sodium.  

Di dalam fungsi distribusi cahaya dikenal beberapa istilah 

pencahayaan, antara lain : 

- Pencahayaan Umum (General Lighting) 

- Pencahayaan Setempat (Local Lighting) 
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- Pencahayaan Aksen (Accent Lighting) 

- Pencahayaan Gabungan (Ambient Lighting) 

 

5.2.2. Sistem Struktur Pondasi dan Material Bangunan 

A. Struktur Pondasi 

Berdasarkan Bowles (1992:1) dalam (Suskiyanto, 2010), pondasi 

adalah suatu konstruksi yang menahan beban dari atas lalu setelah itu 

diteruskan ke tanah atau batuan yang ada di sekitarnya. Maka dari itu, 

untuk hal ini bisa dikatakan jika pondasi itu adalah sebagian dari sebuah 

konstruksi bangunan yang memiliki bidang hubungan secara langsung 

dengan dasar tanah keras yang terdapat di bawahnya.  

Pemilihan jenis pondasi harus sesuai dengan jenis/keadaan tanah, 

antara lain adalah : 

a. Pondasi dalam Deposit / Endapan Pasir 

Pondasi di daerah berpasir bisa terdiri dari pondasi rakit, telapak 

sebar dan pondasi tiang pancang yang tergantung oleh 

kerapatannya, tebalnya dan biaya pemadatan endapannya, dan 

beban bangunannya. 

b. Pondasi pada Tanah Lus dan Tanah Lain yang Mudah Runtuh 

Tanah lus merupakan jenis tanah yang rentan runtuh serta berciri 

khas tidak memiliki kerikil dan batu sama sekali sehingga sering kali 

bahan mampu melewati saringan / ayakan. Saat kondisi tanah 

berjenis ini bisa menggunakan jenis pondasi tiang pancang yang bisa 

mencapai tanah lus hingga ke jenis lapisan tanah yang keras. 

c. Pondasi di Atas Tanah Ekspansif 
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Tanah ekspansif merupakan tanah yang terbentuk melalui 

perubahan volume dikarenakan terjadi pembasahan dan 

pengeringan. Di dalam kondisi jenis tanah ini bisa menerapkan 

pondasi telapak tetapi dengan syarat harus mengubah karakteristik 

tanah melalui penambahan campuran jenis tanah yang lain, 

pengendalian air tanah melalui cara digali hingga mencapai 

kedalaman tertentu, dan memposisikan pondasi telapak di suatu 

kedalaman yang dirasa cukup. 

d. Pondasi di Atas Tempat Urugan Tanah Bersih 

Pondasi yang cocok ketika berada pada keadaan tanah yang 

merupakan tempat urugan tanah dapat menerapkan pondasi tiang 

pancang atau pilar melewati urugan tanah tersebut. 

B. Material Bangunan 

a. Material Kedap Suara 

Material kedap suara berguna sebagai bagian untuk 

menginsulasi suara di dalam suatu ruangan atau bagian. Material 

kedap suara biasanya digunakan untuk meredam suara dari luar 

yang dapat memasukki ruangan dan juga suara dari dalam yang bisa 

keluar ruangan. Ada beberapa persyaratan material kedap suara 

yang baik, di antaranya : 

1. Besarnya Densitas / Massa Jenis Permukaan 

Material kedap suara yang mempunyai densitas/massa jenis 

permukaan yang lebih tinggi mempunyai tingkat kedap suara yang 

lebih tinggi pula.  

2. Tingkat Ketahanan Udara / Flow Resistivity 
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Material dengan tingkat ketahanan udara yang besar mempunyai 

tingkat kedap suara yang lebih baik. Material yang tingkat ketahanan 

udarannya kecil biasanya mempunyai pori rongga udara yang 

renggang. 

3. Tidak Ikut Bergetar dan Bisa Meredam Getaran 

Material kedap suara yang baik dapat melakukan peredaman 

getaran dan meneruskan getaran serta mampu meredam getaran 

4. Memantulkan Suara 

Ciri lain dari material kedap suara yang baik merupakan material 

yang dapat memantulkan suara. Material yang  dapat memantulkan 

suara lebih besar biasanya mempunyai tingkat kedap suara yang 

lebih tinggi. 

5. Aman Bagi Manusia dan Lingkungan 

Persyaratan yang sangat penting bagi material kedap suara yaitu 

keamanan untuk manusia dan lingkungan, aman dari racun, 

kebakaran, dan memiliki umur yang panjang. 

 

b. Green Material 

Green material adalah material bangunan yang bertanggung 

jawab terhadap lingkungan karena membantu mengurangi dampak 

lingkungan. Bangunan hijau didefinisikan sebagai bangunan 

berkinerja tinggi yang menggunakan lebih sedikit air, energi, 

menghasilkan lebih sedikit limbah, mempertahankan kualitas udara 

dalam ruangan bagi penghuninya dan menggunakan material 

bangunan yang efisien. 

 


