
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



 
 

38 

BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

3.1.1. Sejarah Museum Dirgantara Mandala 

Museum Dirgantara Mandala merupakan sebuah museum yang berisi peninggalan 

sejarah perjuangan pasukan TNI Angkatan Udara sepanjang perjalanannya. 

Museum Dirgantara dibangun berdasarkan semua peristiwa bersejarah dalam 

perkembangan dan pengorbanan TNI Angkatan Udara dalam membangun 

Angkatan Udara Republik Indonesia. Sebagai bentuk mengenang dan mewariskan 

nilai-nilai perjuangan dan semangat TNI AU kepada masyarakat agar dapat dihayati 

dan diketahui, maka dibangun Museum Dirgantara Mandala.  

 Pada 6 Agustus 1960 Panglima AU memberi keputusan untuk mendirikan 

Museum Pusat AURI, namun baru bisa terealisasikan pada 21 April 1967. Museum 

Dirgantara awalnya bernama Museum Pusat TNI AU Roesmin Nuryadin di Jakarta 

dan dipindahkan pada 17 April 1978 ke Yogyakarta. Pada awalnya koleksi museum 

disatukan dengan Museum Pendidikan menggunakan gedung Link Trainer di 

daerah Kesatrian AKABRI. Koleksi Museum Dirgantara yang semakin 

berkembang memberikan pertimbangan untuk memindahkan lokasi museum ke 

area yang lebih luas. Berdasarkan keputusan Marsekal Ashadi Tjajadi selaku 

Kepala Staff Angkatan Udara pada 17 Desesmber 1982 menandatangani prasasti 

sebagai tanda mulai pembangunan gedung baru untuk museum. Pada 29 Juli 1984 

Museum Dirgantara Mandala diresmikan. 
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Dengan luas 4.2 hektar, Museum Dirgantara Mandala menampung banyak 

koleksi sejarah TNI AU, sepanjang perjalanan dari masa penjajahan, kemerdekaan 

hingga saat ini. Semua koleksi di Museum Dirgantara Mandala meliputi benda-

benda yang berkaitan dengan TNI AU mulai dari seragam, buku, senjata hingga 

alat komunikasi. Museum Dirgantara Mandala memiliki beberapa bagian ruangan. 

Masuk melalui pintu utama menuju ke ruangan utama yang berisi foto dan patung 

dari para pahlawan nasional dari TNI AU. Kemudian menuju ruang kronologi yang 

berisi perjalanan dari waktu ke waktu perkembangan TNI AU mulai dari 

proklamasi hingga saat ini.  

 

3.1.2 Operasional Museum Dirgantara Mandala 

Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala berlokasi di komplek Lapangan Udara 

Adisucipto menghadap ke ujung landasan Bandara Adisucipto. 

 

Gambar 3.1. Denah Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala 
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Jam Operasional Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala: 

Senin – Minggu : 08.00 – 16.00 WIB 

Hari libur nasional : Tutup 

Jika ada acara resmi atau tertentu jam operasional bisa berubah sewaktu-waktu. 

 

Ruangan Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala: 

- Ruangan Utama 

- Ruang Kronologi  

- Ruang Pahlawan dan Seragam  

- Ruang KASAU dan KOTAMA (Komando Utama)  

- Ruang ALUTSISTA (Alat Utama Sistem Senjata) 

- Ruang Diorama  

- Ruang diorama SKSD (Sistem Komunikasi Satelit Domestik) PALAPA 

dan Ruang Minat Dirgantara 

- Simulator Pesawat P-51 Mustang 

- Teater Mini MUSPUSDIRLA 

 

Fasilitas Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala: 

- Toilet 

- Mushola dan tempat wudhu 

- Jalur Evakuasi 

- Tempat 

Informasi/Resepsionis 

- Tempat Parkir 

- Front Office 

- Pusat Cenderamata 

- Pusat oleh-oleh 

- Minimarket 
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3.1.3. S.W.O.T Museum Dirgantara Mandala  

3.1.3.1.   Strenght 

Museum Dirgantara menyediakan seluruh informasi edukasi terkait dengan sejarah 

TNI AU dari awal terbentuk hingga saat ini. Koleksi yang dimiliki oleh cukup 

lengkap. Barang peninggalan sejarah yang merupakan koleksi pesawat, seragam 

dan senjata pasukan TNI AU. Memiliki ruang diorama sebagai gambaran peristiwa 

yang dulu terjadi.  

3.1.3.2.  Weakness 

Tata ruang yang kurang baik, tidak maksimal, dan penempatan signage yang 

kurang diperhatikan. Meyebabkan kurangnya penyampaian informasi, keterangan, 

dan penjelasan/caption. Signage yang kurang memadai dalam memberikan 

informasi, meyebabkan informasi yang diberikan tidak utuh sehingga masih harus 

mencari tahu atau bertanya untuk mengetahuin beberapa informasi agar 

mendapatkan informasi yang utuh. 

3.1.3.3. Opportunity 

Tiket masuk museum yang terjangkau, dan untuk beberapa pihak mendapatkan 

diskon atau tiket gratis. Fasilitas pendukung yang lengkap, seperti toilet dengan 

jumlah banyak, mushola, pusat oleh-oleh dan juga minimarket dapat dinikmati oleh 

berbagai segmen dan umur. 

3.1.3.4.  Threat 

Kurangnya sarana informasi dan navigasi mempengaruhi kenyamanan pengunjung 

saat mengunjungi Museum Dirgantara Mandala. Banyak koleksi dan ruangan dan 
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terdapat wahana simulator pesawat yang tampak tidak pernah digunakan. Karena 

tidak ada arahan bagi pengunjung dalam penggunaan wahana tersebut. 

 

Tabel 3.1. Tabel SWOT Museum Bank Indonesia 

STRENGHT WEAKNESS 

Edukatif 

Efektif 

Koleksi banyak dan lengkap 

Tata ruang yang kurang baik 

OPPORTUNITY THREAT 

Tiket terjangkau 

Fasilitas pendukung lengkap (toilet, 

mushola, foodcourt, minimarket, pusat 

oleh-oleh) 

Kurangnya sarana informasi 

Kurang perawatan 

 

3.2 Wawancara 

3.2.1. Wawancara dengan SESDISPENAU 

Salah satu cara untuk mendapatkan data akurat mengenai Museum Dirgantara, 

penulis melakukan wawancara dengan pengurus pusat TNI AU yang berkaitan 

dengan keberlangsungan Museum Dirgantara. Wawancara dengan Kol. Adm. Bejo 

Suprapto sebagai Sekretaris Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara yang menjabat 

saat ini. Wawancara dengan Sesdispenau (Sekretaris Dinas Penerangan TNI 

Angkatan Udara) membantu dalam mengumpulkan data internal Museum 

Dirgantara, tentang bagaimana kepengurusan dan fasilitas yang disediakan secara 

rinci. 
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3.2.2 Wawancara dengan Kepala Museum Dirgantara Mandala 

Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Museum TNI AU pada tanggal 11 

Febuari 2019 mengenai kondisi Museum saat ini dan menyampaikan ide penulis 

mengenai pembuatan signage/papan informasi untuk Museum Dirgantara Mandala. 

Dari hasil wawancara diketahui bahwa Museum Dirgantara Mandala memang 

membutuhkan system signage dan papan informasi yang baik. Kendala yang 

dialami oleh museum adalah sedikitnya informan (tourguide) yang sudah paham 

keseluruhan isi museum dan dapat membimbing pengunjung. Maka dari itu Kepala 

Museum merasa saat ini Museum Dirgatara Mandala membutuhkan pembaharuan 

dari berbagai sistem untuk penyampain informasi secara visual kepada audience.  

 

Gambar 3.2. Wawancara dengan Kepala Museum 
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Museum tidak dapat mengetahui jumlah pasti dari pengunjung Museum 

Dirgantara Mandala dikarenakan tidak ada sistem pasti untuk menghitung jumlah 

pengunjung. Tidak ada tiket yang diwajibkan bagi pengunjung, sehingga tidak 

semua pengunjung membayar uang sumbangan untuk perawatan museum. Tidak 

ada tiket dan kurangnya promosi juga menjadi kendala bagi Museum Dirgantara 

Mandala. Akses yang dijaga ketat oleh Polisi Militer juga menjadi penghambat 

masyarakat untuk mengunjungi Museum Dirgantara Mandala yang berada di 

Kompleks Landasan Udara Adisucipto. 

Museum Dirgantara Mandala memiliki koleksi yang sangat banyak, namun 

kekurangan dalam penyampaian informasi. Setiap koleksi memiliki caption 

masing-masing yang menerangkan tentang objek tersebut. Namun karena kondisi 

yang sudah usang, tidak semua caption dapat terbaca dan beberapa sudah mulai 

rusak. Ada juga digital sign keterangan tema sebuah ruangan, dari masalah listrik 

hingga pengaturan dan penempatan yang tidak sesuai. Karena berbagai kendala 

penggunaannya menjadi kurang efektif.  

Museum Dirgantara mengalami beberapa renovasi sejak tahun 1967 hingga 

kini, banyak perubahan yang terjadi pada bangunan awal museum yang sekarang 

memiliki beberapa area baru, salah satunya adalah Museum Engine yang berisi 

mesin-mesin pesawat. Ada penambahan jumlah koleksi yang tidak terduga di 

museum. Luas area yang semakin membesar namun tidak ada media spesifik yang 

dapat memberikan kenyamanan pengunjung sepenuhnya. Sejauh ini pengunjung 

mengandalkan petugas museum dalam mencari arah. 
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3.2.3 Wawancara dengan KASUBSI TALEKSI 

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan informasi dan data, penulis kembali 

mengunjungi Museum Dirgantara Mandala pada 12 Febuari 2019. Wawancara 

dengan Bapak Kworoseto sebagai Kepala Subseksi Penataan Koleksi (KASUBSI 

TALEKSI) Museum Dirgantara Mandala. Menurut Bapak Kworoseto, tujuan dari 

dibangunnya Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala untuk menyampaikan 

nilai-nilai perjuangan ke masyarakat dan generasi muda. Nilai perjuangan yang 

dimaksud kan adalah jiwa patriot, mau berjuang, rela berkorban, nasionalisme dan 

berani memperjuangkan keadilan & kebenaran. Pesan ini disampaikan melalui 

berbagai koleksi yang disajikan di Museum Dirgantara Mandala.  

 

Gambar 3.3. Bersama Bapak Kworoseto, KASUBSI TALEKSI 
 

 Segmen pengunjung Museum Dirgantara Mandala di dominasi dari 

kalangan pelajar, dari playgroup hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Hampir 
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setiap hari ada rombongan sekolah yang berkunjung ke Museum Dirgantara 

Mandala dari sekedar wisata hingga melakukan penelitian mengenai sejarah TNI 

AU. Terutama pada bulan Febuari hingga akhir Mei, banyak sekolah yang 

menjadikan Museum Dirgantara Mandala sebagai salah satu destinasi studinya. 

Selain dari kalangan anak-anak sekolah, banyak juga keluarga yang berkunjung dan 

berwisata ke museum. Juga ada beberapa pihak yang menyelenggarakan acara di 

Museum Dirgantara Mandala. 

 

3.3 Observasi 

Observasi dilakukan pada tanggal 12 dan 13 Febuari 2019 dengan tujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan memberikan pengalaman pribadi pada penulis, 

sehingga dapat lebih memahami kebutuhan Museum Dirgantara. Dalam observasi 

dapat dilihat kondisi, situasi dan lokasi Museum Dirgantara secara langsung. 

Observasi yang dilakukan adalah penulis berlaku sebagai pengunjung Museum 

Dirgantara. 

 Berdasarkan observasi saat mengunjungi Museum Dirgantara pada awal 

memasuki museum disediakan pemandu di pusat informasi museum. Pengenalan 

terhadap isi museum diberikan oleh pemandu sambil berjalan mengelilingi 

Museum Dirgantara. Terdapat ruang Kronologi I dan Kronologi II yang berisi 

peristiwa-peristiwa bersejarah di Indonesia, salah satunya adalah adegan 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, pembentukan TNI AU, pengabdian TNI AU 

dan banyak peristiwa lain yang terkait dengan peran TNI AU. Kemudian 

dilanjutkan ke Ruang ALUTSISTA yang berisi koleksi alat utama sistem senjata 
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udara yang digunakan oleh TNI AU dari tahun 1945 hingga tahun 1970. Terdapat 

juga ruang diorama yang menunjukkan adegan peristiwa-peristiwa penting 

sepanjang perjuangan TNI AU melawan penjajahan kolonial. 

 Saat ini museum memiliki 3.275 koleksi yang memungkinkan akan terus 

bertambah. Koleksi yang disajikan di museum terdiri dari koleksi-koleksi khusus 

dan peninggalan sejarah dari Tentara Nasional Angkatan Udara. Alat transportasi 

udara, yaitu pesawat hingga alat komunikasi media masa, kamera di suguhkan di 

museum. Selain memberikan edukasi, museum juga memiliki sebuah wahana 

interaktif yang dapat digunakan oleh pengunjung, yaitu simulator pesawat P-51. 

 

3.3.1 Lingkungan Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala 

Museum Dirgantara Mandala memiliki beberapa kendala keberadaan dan 

penempatan signage: 

1. Penempatan signage pada lokasi yang tidak tepat, sehingga tidak efektif 

untuk menyampaikan informasi atau pengarahan pada pengunjung. 

Beberapa signage juga tidak sesuai dengan sudut pandang, posisi 

penempatan kurang diperhatikan, sehingga tidak semua signage dapat 

terlihat dalam sekali pandang.  

2. Keberadaan signage sangat minim dan tidak sepenuhnya semua informasi 

tertera, sehingga masih ada pengunjung yang kebingungan dan bertanya 

kepada petugas Museum Dirgantara Mandala. 

3. Signage Museum Dirgantara Mandala tidak harmonis, dalam ukuran, 

bentuk, material dan gaya desain yang berbeda. 
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4. Tidak ada petunjuk jelas mengenai denah Museum, mengenai titik lokasi 

pengunjung. Sehingga pengunjung sering kebingungan dengan alur dalam 

museum. 

5. Pencahayaan dalam museum yang masih minim. Setiap ruangan memiliki 

pencahayaan yang berbeda sehingga tidak sepenuhnya memadai. Beberapa 

titik terlihat kontras dari sisi penerangannya, beberapa ruangan terang dan 

beberapa ruangan gelap. Dalam perpindahan dari satu ruangan ke ruangan 

lainnya ini menganggu pengelihatan pengunjung. 

Area Pengunjung dan Jalur Sirkulasi 

 

Gambar 3.4. Denah Area Pengunjung dan Jalur Sirkulasi 
 

Berdasarkan hasil observasi yang sudah dilakukan penulis mengetahui jalur 

sirkulasi pengunjung, berikut adalah urutan alur ruangan yang dilalui: 

Ruangan Utama- Ruang Kronologi – Ruang Pahlawan dan Seragam – Ruang Kasau 

dan KOTAMA (Komando Utama) – Ruang ALUTSISTA - Ruang Diorama -Ruang 
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Diorama SKSD PALAPA dan Ruang Minat Dirgantara – Teater Mini – Toko 

Cenderamata – Ruang Pameran Luar (pesawat-pesawat besar) – Museum Engine – 

Pusat Cenderamata (khas Yogyakarta) – Area Parkir 

Selama melakukan `\observasi tidak ada directional signage transisi untuk 

mengetahui perpindahan ruangan. Belum ada juga orientation signs, sebagai media 

bantu navigasi bagi pengunjung. Alur pengunjung sudah terbentuk dengan 

keinginan dan navigasi pengunjung sendiri. 

 

3.3.2. Signgage Museum Dirgantara Mandala 

Saat melakukan observasi mengunjungi Museum Dirgantara Mandala, penulis 

menemukan beberapa singage yang sudah ada namun kurang eketif dalam 

penggunaannya. Masih banyak bagian dari gedung utama dan lokasi di museum 

yang belum memiliki signage, sehingga pengunjung hanya fokus di beberapa titik 

tertentu dan banyak bagian museum yang tidak dikunjungi. 

Tabel 3.2. Signage Museum Dirgantara Mandala 

 Keterangan Gambar 
Lokasi Bagian depan bangunan 

 

Kategori  Directional Signs 
Jenis Petunjuk arah 

Informasi Menunjukan arah 
masuk museum 

Material Kayu, sanggah besi dan 
alas semen 
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 Keterangan Gambar 

Lokasi Bagian depan bangunan 
bunker 

 

Kategori Identification Signs 

Jenis Penjelasan mengenai 
kejadian 

Informasi 

Memberikan 
keterangan mengenai 
TIM AEROBATIK 

TNI AU  

Material Sticker alas alumunium 

 

 Keterangan Gambar 

Lokasi Bagian samping 
bangunan 

 

Kategori  Directional Signs 

Jenis Petunjuk arah sebuah 
tempat 

Informasi 
Menunjukan arah ke 
toilet dan mushola 

Material Besi 
 

 Keterangan Gambar 
Lokasi Di display 

 

Kategori  Identification Signs 

Jenis Penjelasan sebuah 
benda 

Informasi Menjelaskan sebuah 
benda bersejarah 

Material Kayu 

Perancangan Signage Museum..., Anastasia Cynara Sekolastika, FSD UMN, 2019



 
 

51 

 

 Keterangan Gambar 

Lokasi Bagian depan pesawat 
BT-13 

 

Kategori Identification Signs 

Jenis Beisi keterangan 
pesawat 

Informasi 
Memberi penjelasan 

spesifikasi pesawat BT-
13 

Material Alumunium 

 

 

 Keterangan Gambar 

Lokasi Pintu masuk Ruang 
Pahlawan dan Seragam 

 

Kategori Identification Signs 
Jenis Petunjuk tempat 

Informasi 
Menunjukan akan 
memasuki Ruang 

Pahlawan dan Seragam 

Material Running Text 
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 Keterangan Gambar 

Lokasi 
Pintu masuk Ruang 

KASAU dan 
KOTAMA 

 

Kategori  Identification Signs 
Jenis Petunjuk tempat 

Informasi 

Menunjukan akan 
memasuki Ruag 

KASAU dan 
KOTAMA 

Material Kotak Akrilik 
 

 Keterangan Gambar 

Lokasi Akhir Ruang 
ALUTSISTA 

 

Kategori  Directional Signs 
Jenis Petunjuk arah 

Informasi Menunjukan arah 
keluar museum 

Material Kayu, sanggah besi dan 
alas semen 
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3.4 Studi Eksisting Signage 

Setelah melakukan wawancara dan observasi, guna menambah informasi dalam 

perancangan perlu dilakukan studi eksisting. Penulis melakukan studi eksisting ke 

beberapa museum yang sudah memiliki sign sistem sebagai referensi dalam 

perancangan. Studi eksisting dilakukan dengan mengunjungi langsung dan 

melakukan observasi ke museum. 

 

3.4.1 Museum Nasional (Museum Gajah) 

Pertama penulis mengunjungi Museum Nasional untuk melakukan observasi pada 

sign sistem. Sign sistem di Museum Nasional sudah cukup baik dan lengkap, namun 

di beberapa bagian signage tidak memiliki style, material dan bentuk yang harmonis 

satu sama lain. Di bagian peninggalan pra-sejarah Indonesia terdapat tema 

tersendiri untuk setiap bagian (lantai). 

Tabel 3.3. Signage Museum Nasional 

 Keterangan Gambar 
Lokasi Bagian depan bangunan 

 

Kategori  Identification Signs 
Jenis Petunjuk sebuah tempat 

Informasi 
Menunjukan identitas 

Museum Bank 
Indonesia 

Material Alumunium 
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 Keterangan Gambar 
Lokasi Bagian depan bangunan 

 

Kategori  Identification Signs 

Jenis Petunjuk arah di lantai 
1 museum 

Informasi 
Memberikan arah 

menuju lantai yang 
ingin dituju 

Material Alumunium 
 

 Keterangan Gambar 

Lokasi Pintu masuk manusia & 
lingkungan 

 

Kategori  Regulatory Signs 

Jenis Petunjuk tata tertib dan 
peraturan museum 

Informasi 

Memberikan informasi 
mengenai hal-hal yang 

tidak boleh dilakukan di 
dalam museum. 

Material Kayu dan kertas di 
laminasi 

 
 Keterangan Gambar 

Lokasi Pintu masuk museum 

 

Kategori  Directional Signs 

Jenis Petunjuk arah masuk 
museum 

Informasi 
Menunjukan arah 

masuk museum pada 
pintu utama 

Material kayu 
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 Keterangan Gambar 

Lokasi Pintu masuk museum 

 

Kategori  Directional Signs 

Jenis Petunjuk ke bagian 
yang ingin dituju 

Informasi 
Menunjukan arah 

masuk museum pada 
pintu utama 

Material Kaca, sanggah besi 
 

 Keterangan Gambar 
Lokasi Pintu masuk museum 

 

Kategori  Orientation Signs 

Jenis 
Keterangan lokasi 
lantai koleksi yang 

ingin dituju 

Informasi 
Menunjukan lokasi 

masing-masing koleksi 
museum 

Material Kaca, sanggah kayu 
 
 
 
3.4.2 Museum Bank Indonesia 

Sign sistem di museum Bank Indonesia sudah memenuhi kebutuhan audience 

dalam berkunjung. Style setiap signage memiliki kesatuan dalam elemennya dan 
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harmonis dengan lingkungannya, sehingga dalam sekali lihat audience tahu bahwa 

itu merupakan signage. 

 

Tabel 3.4. Signage Museum Bank Indonesia 

 Keterangan Gambar 
Lokasi Pintu masuk museum 

 

Kategori  Identification Signs 
Jenis Petunjuk arah masuk 

Informasi 
Menunjukan arah 

masuk museum pada 
pintu utama 

Material Alumunium  
 
 

 Keterangan Gambar 

Lokasi Pintu masuk museum 

 

Kategori  Regulatory Signs 

Jenis Petunjuk peraturan 

Informasi 

Peraturan tata tertib 
selama di musem dan 

tata cara untuk 
mendapatkan pemandu 

Material Akrilik, sanggah kayu 
 
 
 

 Keterangan Gambar 

Lokasi Transisi bagian gedung 
utama dengan museum 
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Kategori  Directional Signs 

 

Jenis Petunjuk arah 

Informasi 

Petunjuk arah antar 
ruangan di dalam 

museum, ke arah keluar 
dan lift 

Material Kaca, sanggah kayu 

 
 

 Keterangan Gambar 

Lokasi 
Di depan sebuah display 

peninggalan sejarah 
(suku di Indonesia) 

 

Kategori  Regulatory Signs 
Jenis Petunjuk larangan 

Informasi 

Peraturan tata tertib 
selama di museum dan 

tata cara untuk 
mendapatkan pemandu 

Material Alumunium 

 
 

 Keterangan Gambar 
Lokasi Ruang numismatik 

 

Kategori  Identification Signs 

Jenis Petunjuk mengenai isi 
koleksi numismatik 

Informasi 

Peraturan tata tertib 
selama di museum dan 

tata cara untuk 
mendapatkan pemandu 

Material Alumunium dan lampu 
LED 
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3.4.3.  Studi Alur 

Pengumpulan data studi alur dilakukan dengan observasi pada 11 Febuari 2019. 

Penulis membuat skenario studi alur untuk Museum Dirgantara Mandala dalam 

beberapa situasi, yaitu, keadaan darurat, pencarian loket tiket, pencarian toilet, 

emergency exit dan restricted area. Tujuan dari studi alur yang dibuat, agar penulis 

dapat mengetahui titik penempatan signage dan penulis dapat mengetahui 

permasalahan yang terjadi di lapangan. 

 

 

Gambar 3.5. Alur Pengunjung 
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Gambar 3.6. Alur Skenario Pencarian Toilet 

1. Pencarian Toilet 

A. Penulis datang ke Museum Dirgantara Mandala pada jam 09.00 pagi, penulis 

mengendarai mobil dan terparkir di samping lobby utama museum. 

B. Kemudian penulis langsung menuju lobby utama untuk masuk. Saat memasuki 

lobby utama penulis kesulitan mencari meja infromasi atau resepsionis yang 

sebenarnya terletak di sisi kiri dibalik pintu utama. Hal ini desebabkan karena 

tidak ada identification signs untuk informasi (front desk). Sehingga susah 

ditemukan saat keadaan panik. 

C. Meja informasi menyatu dengan ruang utama yang terdapat patung perintis dan 

tokoh tokoh TNI AU. Dari ruangan utama tidak ada sign atau pentunjuklain yang 

mengarahkan alur gerak pengunjung, setalah melewati ruang utama dan 

berbelok ke kiri akan memasuki ruang kronologi satu dan dua. Saat memasuki 

ruangan yang berbeda terdapat running text dengan informasi mengenai 
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iidentitas ruangan tersebut. Running text tidak nyaman dibaca, dikarenakan 

keadaan ruangan gelap dan cahaya running text sangan terang dan text berjalan 

membutuhkan waktu untuk dibaca. Posisi penempatan yang terlalu tinggi dan 

rapat dengan langit-langit membuat audience harus mendongakan kepala lebih 

dari 50 derajat, sehingga kurang nyaman untuk membaca. 

D. Saat sudah masuk menelusuri hingga berada di ruang tengah seperti ruang 

ALUTSISTA atau KOTAMA yang besar dan lapang. Dari sini penulis mau ke 

toilet tapi tidak ada signage yang mengarahakan ke toilet shingga penulis harus 

mencari lebih dahulu atau bertanya ke petugas. Penulis sempat berputar-putar 

sebelum bertemu dengan petugas dan menanyakan letak toilet. 

Kesimpulan pada skenario pencarian toilet adalah, tidak ada signage yang 

menunjukan arah untuk ke toilet di ruangan ALUTSISTA dan KOTAMA. 

Sehingga penulis harus berkeliling mencari atau bertanya pada petugas untuk 

memperoleh petunjuk ke toilet. Hal ini menyebabkan dibutuhkannya directional 

sign untuk ke toilet dari dalam gedung utama, terutama dari ruangan ALUTSISTA 

dan KOTAMA. 

 

Gambar 3.7. Alur Skenario Keadaan Darurat 
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2. Keadaan Darurat 

Skenario kedua yang penulis buat adalah dalam keadaan darurat, dengan tujuan 

menemukan jalan keluar terdekat. Bagi orang-orang yang membutuhkan jalan 

keluar yang cepat. Misalnya dalam kasus orang yang sakit membutuhkan jalan 

keluar yang cepat dari museum. 

A. Pada skenario ini penulis mengawali dari titik yang terletak di ruangan 

ALUTSISTA.  

B. Terdapat directional sign ke arah kanan untuk keluar, akan tetapi saat dilihat 

lebih jauh. Sign tersebut tidak langsung mengarahkan ke jalan keluar, 

melainkan ke arah ruang diorama I. 

C. Saat memasuki ruang diorama I, dari ruang ALUTSISTA tidak ditemukan sign 

menuju pintu keluar atau pintu darurat. 

D.  Setelah penulis menelusuri ruang diorama I dan II, sign yang mengarah keluar 

tidak ditemukan. 

E. Ruang diorama I dan II telah dilewati, tetap tidak ada tanda-tanda jalan keluar 

darurat. Karena yang terjadi, penulis justru memasuki ruangan minat bakat. 

Yang ditelusuri terus hingga ruang diorama SKSD PALAPA. 

F. Dari ruangan diorama SKSD PALAPA belum ditemukan juga tanda-tanda 

pintu keluar, yang justru mengarah ke teater mini. Semua berakhir di ruangan 

souvernir dan baru ditemukan pintu keluar.  

Kesimpulan dari skenario keadaan darurat adalah. Dibutuhkan direction sign 

menuju keluar museum di titik-titik krusial saat keadaan darurat. Karena 
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bagaimanapun dalam keadaan darurat dibutuhkan pintu keluar museum yang 

cepat, yang tidak membuat pengunjung berputar-putar.  

 

 

Gambar 3.8. Alur Sekanrio Pembelan Tiket 

 

3. Pembelian Tiket 

A. Penulis memasuki area parkiran, dan parkir di sisi samping lobby utama yang 

letaknya berdekatan dengan parkiran bis.  

B. Saat memasuki lobby utama penulis diharuskan membeli tiket, namun tiket 

tidak dijual di pintu masuk utama. 

C. Sehingga penulis harus berputar kembali untuk membeli tiket di pintu masuk 

bis.  

Kesimpulan dari skenario pembelian tiket ini, diperlukannya identification sign 

untuk tempat pembelian tiket. Karena loket yang disediakan letakmya berjauhan 
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dari pintu masuk utama. Hal ini menyebabkan pengunjung yang tidak mengetahui 

letak loket tiket menjadi berputar-putar. 

   

3.5.  Metodologi Perancangan 

Semakin berkembangnya perkotaan dan meningkatnya mobilitas, membuat 

perkembangan lingkungan sekitar juga semakin rumit. Semakin banyak informasi 

membuat masyarakat membutuhkan media atau saran informasi yang mudah 

dipahami, sesuai dengan navigasi dengan lingkungan yang terus berkembang. 

Menurut Calori (2015), Environmental Graphic Design dapat diartikan sebagai 

sarana penyampaian komunikasi grafis dalam sebuah lingkungan. 

Menurut Wayne Hunt 

• Signage and wayfinding, berorientasi pada sebuah situs atau lingkungan 

dengan tujuan untuk membantu mengarahkan. 

• Interpretation, memberikan penjelasan mengenai sebuah situs atau 

tempat tertentu. 

• Placemaking, memberikan gambaran khusus untuk sebuah situs atau 

tempat secara spesifik. 

Desain signage adalah salah satu bagian proses desain dari Environmental Graphic 

Design. Tujuan utama signgage sebagai media komunikasi untuk membantu 

navigasi pengguna. Pembuatan signage merupakan proses yang panjang 

melibatkan pre-desain, desain dan post-desain. 
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Gambar 3.9. The Phases of The Design Process 

(Calori, 2015, Signage and Wayfinding Design) 

 

Proses perancangan desain signage dapat dibagi sebagai berikut: 

Research and Analysis 

Tujuan utama dari dilakukannya pengumpulan data dan analisa adalah untuk 

memahami proyek yang sedang dilakukan dan keinginan klien. Penulis melakukan 

pengumpulan data dengan wawancara dan observasi langsung ke museum. Dari 

data yang dikumpulkan, penulis melakukan analisa untuk mengetahui langkah-

langkagh yang harus dilakukan selanjutnya dalam mendesain signage. 

1. Schematic Design 

Schematic design bertujuan untuk menghasilkan dan memaparkan pendekatan 

informasi dan konsep visual yang akan digunakan. Penulis membuat skema dan 

desain alternatif sesuai dengan identitas, bobot dan materi informasi yang ingin 

disampaikan. 

2. Design Development 

Dalam design development penulis mengembangkan desain dan konsep yang sudah 

dibuat pertama kali disesuaikan dengan elemen desain lainnya, seperti tipografi, 

grid & layout dan warna. 

Perancangan Signage Museum..., Anastasia Cynara Sekolastika, FSD UMN, 2019



 
 

65 

3. Documentation 

Tujuan utama dari fase documentation adalah untuk menyatukan semua bagian dari 

desain signage dan mengkomunikasikan dengan jelas maksud desain kepada 

produser. Penulis akan membuat contoh model desain menggunakan mock-up pada 

titik yang elah ditentukan.  

4. Bidding 

Dalam fase ini penulis melakukan pertimbangan terhadap desain, signage mana 

yang akan digunakan, sesuai dan memenuhi kebutuhan museum. Menyatukan 

konsep antara penulis dengan keinginan pihak museum. 

5. Installation Observation 

Fase ini adalah dimana proses melakukan instalasi desain final signage ke dalam 

lokasi. Proses ini diwakili oleh pembuatan mock-up oleh penulis. 

6. Postinstallation Evaluation 

Pada fase terakhir evaluasi dilakukan terhadap desain signage yang sudah terpasang 

di lokasi. Melalui proses ini dapat diketahui apakah desain signage benar-benar 

efektif dan membantu target yang dituju. 
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