
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. 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Menurut Direktorat Museum dalam bukunya yang berjudul Ayo Kita Mengenal 

Museum (2009), Museum adalah lembaga, tempat penyimpanan, perawatan, 

pengamanan dan pemanfaatan benda-benda bukti materiil hasil budaya manusia 

serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan 

pelestarian kekayaan budaya bangsa. Terdapat banyak sekali kategori museum 

yang ada di indonesia, khususnya di jakarta seperti museum biologi, museum 

geologi, musium sejarah, museum seni, museum tokoh dan museum militer 

(http://www.museumindonesia.com) diakses pada tanggal 7 Maret 2015. Menurut 

sejarah Etimologis, museum berasal dari kata Yunani, Mouseion yang sebenarnya 

merujuk kepada nama kuil untuk sembilan dewi Muses. 

Dari sekian kategori museum yang telah disebutkan oleh penulis di atas 

hanya terdapat satu museum militer di Jakarta yang menyimpan sejarah 

perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yaitu adalah Museum Satriamandala. Museum 

Satria mandala adalah museum sejarah perjuangan Tentra Nasional Indonesia 

yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Museum ini diresmikan 

pada tahun 1972 oleh mantan Presiden Indonesia, Soeharto dan museum ini 

awalnya adalah rumah dari salah satu istri mantan Presiden Soekarno yang 
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bernama Ratna Sari Dewi Soekarno. Dalam museum ini dapat ditemukan berbagai 

koleksi peralatan perang di indonesia, dari masa lampau sampai modern.  

Selain itu juga museum ini juga menyimpan berbagai benda bersejarah 

yang berkaitan dengan tni seperti aneka senjata berat maupun ringan, atribut 

ketentaraan, panji-panji dan lambang-lambang  di lingkungan TNI. Selain itu di 

museum ini dipamerkan juga tandu yang dipergunakan untuk mengusung 

Panglima Besar Jendral Soedirman saat beliau bergerilya dalam keadaan sakit 

melawan pendudukan kembali Belanda pada era 1940-an. Fasilitas lainya yang 

ada di museum Satriamandala ini antara lain adalah Taman Bacaan Anak, kios 

cenderamata, kantin serta gedung serbaguna yang berkapasitas 600 kursi. 

(http://www.museumindonesia.com) diakses pada tanggal 7 Maret 2015. 

Walaupun sudah berdiri sejak lama dan memiliki banyak koleksi tetapi 

museum ini masih memiliki banyak kekurangan menurut pengamatan yang 

dilakukan oleh penulis, seperti hal label Identifikasi Koleksi, Identifikasi Ruangan 

serta Directional Sign. Museum Satriamandala telah mempunyai identifikasi 

koleksi tetapi tidak terlihat jelas dan tidak lengkap, bukan hanya identifikasi 

koleksi saja tetapi juga museum tidak memiliki direction sign yang membuat 

pengunjung bingung untuk menuju suatu lokasi, serta setiap ruangan tidak ada 

informasi ruanganya. Berdasarkan observasi yang dilakukan dengan melakukan 

kuesioner ke 50 responden pada tanggal 8 Maret 2015 di area museum Satria 

Mandala, penulis menemukan 90% pengunjung tidak mengetahui letak ruangan 

yang berada di museum, selain itu juga pengunjung kesulitan untuk menemukan 

toilet dan service area karena tidak adanya arahan yang jelas, dan dari kuesioner 
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itu pula penulis menemukan bahwa pengunjung menginginkan adanya sign system 

yang baru dan lebih jelas. Hal tersebut menunjukan bahwa museum Satria 

Mandala memiliki banyak kekurangan. 

Penulis bertujuan untuk membuat para pengunjung nyaman dan tidak 

kebingungan lagi untuk mencari lokasi toilet dan service area serta mendapatkan 

informasi yang jelas tentang, koleksi dan ruangan yang terdapat di dalam 

museum, penulis ingin membuat sign berupa identification sign dan directional 

sign. Sehingga pengunjung tidak lagi bingung untuk mendapatkan informasi di 

dalam museum Satria Mandala. 

1.2. Rumusan Masalah 

Untuk menentukan solusi yang tepat dalam suatu permasalahan, maka terlebih 

dahulu permasalahan tersebut dianalisis dan disusun ke dalam bentuk formulasi 

yang sistematis. Adapun perumusan yang akan dibahas pada Tugas Akhir ini 

adalah: 

Bagaimana perancangan visualisasi Sign System  yang sesuai dengan identitas 

Museum Satriamandala?? 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibahas di atas, maka perancangan sign 

sistem di area Museum Satriamandala dibatasi pada : 

perancangan indentification sign dan dirction sign yang diperlukan oleh Museum 

Satria Mandala. perancangan ditujukan untuk usia rata - rata 17  - 40 tahun.  
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1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan dari Tugas Akhir ini untuk : 

1. Menghasilkan sign system yang dibutuhkan Museum Satriamandala 

 sesuai dengan identitas museum dengan menggunakan prinsip dan ilmu 

 desain. 

1.5. Manfaat Perancangan 

Manfaat yang hendak dicapai oleh penulis dalam melakukan proses penelitian dan 

perancangan  sign system adalah : 

1. Memudahkan pengunjung dalam pencarian ruangan saat berkunjung ke 

 Museum Satriamandala. 

2. Memudahkan pengunjung dalam menerima informasi tentang koleksi yang 

 ada di Museum Satriamandala. 

3. menjadikan Museum Satriamandala sebagai museum yang memiliki sign 

 system  yang jelas sebagai informasi bagi kemudahan para pengunjung. 

1.6. Metode Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitiaif. 

Sarwono(2006, hlm 223) Metode yang dilakukan :  

1.   Melakukan wawancara dengan pihak kepala museum untuk mengetahui 

 denah lokasi, pemetaan ruang serta kekurangan  apa yang terdapat di 

 museum. 

2.  Menyebarkan kuesioner yang berisikan pertanyaan tentang arah, lokasi 

setiap tempat dan ketejelasan petunjuk arah yang sudah tersedia kepada 
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pengunjung untuk mengetahui kekurangan apa yang terdapat di museum 

dan dikeluhkan oleh pengunjung. 

1.7. Metode Perancangan 

menurut Gibson (2009, hlm 34) dalam melakukan perancangan tahapan yang 

dilakukan oleh penulis adalah : 

1.  Riset 

Pertama penulis melakukan wawancara dengan pihak museum untuk 

mencari tahu apa yang ingin dicapai pihak museum dan mengetahui siapa 

target audiens dari museum satriamandala. Penulis juga membuat 

kuisioner yang bertujuan untuk mencari tahu dari sisi pengunjung, 

kekurangan apa saja yang terdapat di museum satriamandala dan apa yang 

diinginkan oleh pengunjung untuk kenyamanan selama berkunjung di 

museum. 

2.  Analisa Data 

Setelah melakukan riset dengan melakukan wawancara dan kuesioner 

penulis menganalisa apa yang diperlukan oleh museum dan pengunjung. 

3.  Konsep 

Memberikan konsep tentang sign system seperti apa yang akan dirancang 

oleh penulis dan diinginkan oleh museum dan pengunjung yang dihasilkan 

dari hasil analisis dan berdasarkan teori yang telah dipelajari.  
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4.  Pemilihan Bahan 

Setelah menentukan konsep dalam perancangan sign system lalu penulis 

menentukan bahan apa yang dipakai untuk sign system museum satria 

mandala. 

5.  Eksekusi Desain 

Langkah terakhir yang dilakukan setelah melakukan pemilihan bahan yang 

sesuai dengan konsep sign system itu adalah peroses eksekusi atau proses 

pembuatan dari sign system tersebut. 
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1.8. Skematika Perancangan 

 

LATAR BELAKANG 

Museum sejarah TNI. 

tidak memiliki sign system yang lengkap dan jelas . 

 

RUMUSAN MASALAH 

Bagaimana perancangan visualisasi Sign System  yang 

sesuai dengan identitas Museum Satriamandala. 

 

TUJUAN 

Menghasilkan  sign system yang lengkap dan seragam 

untuk museum satria mandala. 

STUDI PUSTAKA 

Teori sign system, prinsip dan elemen desain,  

sejarah tni 

 

SURVEI DAN ANALISA LAPANGAN 

Melakukan wawancara dengan pengunjung, pengurus 

dengan tujuan untuk mendapatkan informasi. 

Melakukan analisa STP dan melakukan analisa 

lapangan. 

SASARAN 

Demografi : Laki-laki, perempuan 

dewasa usia 17 - 40 

Psikografi: ceria, rasa ingin tahu 

tinggi 

Geografi: Jakarta 

INSIGHT 

Pengunjung dapat mengetahui lebih mudah dan jelas 

informasi tentang lokasi dan koleksi dari museum 

Satria mandala 

 

KONSEP PERANCANGAN 

ide : sign system yang memudahkan penavigasian 

pengunjung 

teknik visual : pengguanaan warna dan pemberian 

informasi yang jelas dan mudah dimengerti 

Media: sign system dengan posisi menempel di atas 

pintu ruangan. 
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