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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Museum adalah sarana yang efektif dalam membantu proses penelitian 

atau pembelajaran karena museum memberikan bukti nyata yang dapat disaksikan 

secara langsung oleh kita sehingga mempermudah pemahaman kita dalam 

menyimpulkan suatupemikiran tentang suatu bentuk gambaran masa purbakala. 

Pada saat sekarang ini kesadaran masyarakat akan perlunya perhatian terhadap 

kelestarian sebuah peninggalan sejarah masih sangat kurang, berkurangnya 

perhatian masyarakat tentang peninggalan situs bersejarah dan peninggalan 

purbakala dapat menjadikan masyarakat bersifat tidak menjaga atau melindungi 

sebuah peninggalan benda - benda  atau barang - barang dari masa lampau. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1995, 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. Tidak 

dijaganya keberadaan peninggalan bersejarah dapat menjadikan hilang atau 

terputusnya media yang dapat menggambarkan hubungan masa sekarang dengan 

masa lampau yang mempunyai arti penting dalam mempelajari asal - usul sejarah. 

Masyarakat  umum kurang menyadari arti akan pentingnya keberadaan suatu 

museum yang memamerkan benda - benda yang bersejarah. Mereka hanya 

menganggap museum adalah tempat penyimpanan benda - benda kuno yang 

kurang menarik untuk dikunjungi. Masyarakat umumnya lebih  tertarik untuk 
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mengunjungi tempat hiburan dari pada berkunjung ke museum. Mereka  

mengunjungi tempat - tempat yang sekiranya dapat menghibur mereka beserta 

keluarganya maupun bersama teman. Dengan adanya fenomena ini keberadaan  

museum lambat laun akan tersisihkan apabila perilaku masyarakat tidak dapat 

diubah.Perkembangan kebudayaan dan gaya hidup masyarakat saat ini telah 

banyak berpengaruh dalam pandangan tentang sebuah museum. Untuk 

mengantisipasi kondisi diatas, perlu strategi promosi yang tepat untuk menarik 

minat masyarakat  mengunjungi Museum MajapahitTrowulan.  

Salah satu upaya dalam meningkatkan pengenalan pada museum yaitu 

dengan cara melakukan promosi. Promosi merupakan salah satu bentuk usaha 

yang dilakukan suatu instansi dalam memperkenalkan barang dan jasanya kepada 

masyarakat luas yang bertujuan agar produk dan jasanya dapat dikenal dan 

digunakan oleh masyarakat, begitu juga pada museum.museum dituntut untuk 

dapat memperkenalkan informasi dan koleksi yang mereka memiliki agar 

masyarakat dapat mengetahui secara pasti bahwa museum memiliki banyak 

koleksi-koleksi yang di antaranya koleksinya masih tetap berhubungan dengan 

benda bersejarah. Dengan adanya promosi museum, pihak museum sendiri dapat 

mengenalkan museum dari segi, koleksi, dan jenis layanan yang ada di 

museum.Promosi yang dilakukan harus sesuai dengan jenis sumber museum dan 

kelompok pengunjungnya.Hal ini bertujuan untuk tercapainya sasaran dari 

kegiatan promosi museum. 

Salah satu kegiatan promosi yang ingin penulis lakukan adalah dengan 

membuat film dokumenter tentang Museum Majapahit Trowulan. Dengan adanya 
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pengenalan museum melalui film dokumenter hal ini bisa dijadikan salah satu 

langkah praktis yang dapat dilakukan museum untuk meningkatkan pengunjung 

yang datang yang pada akhirnya akan meningkatkan citra dan apresiasi 

masyarakat terhadap museum. Strategi promosi museum adalah kegiatan agar 

museum lebih dikenal oleh masyarakat luas. Dalam Pembuatan film dokumenter 

ini berisikan sekilas tentang sejarah museum, kondisi pada museum,serta koleksi-

koleksi benda peninggalan kerajaan majapahit. Hal tersebut bisa dijadikan sebagai 

promosi dalam bentuk Audio Visual. 

Keberadaan Museum Majapahit Trowulan sangat membantu masyarakat 

dalam memperoleh suatu informasi khususnya bagi para pelajar, dan mahasiswa, 

serta orang tua Namun, apakah promosi pada Museum Majapahit Trowulan ini 

sudah dikenal oleh masyarakat luas ? Apakah masyarakat yang berada di luar 

wilayah Jawa Timur sudah mengunjungi museum majapahit trowulan ini?Melihat 

masih banyaknya masyarakat khususnya masyarakat di daerah Mojokerto sendiri 

masih belum mengunjungi museum.  Inilah yang melatar belakangi penulis yang 

juga sebagai mahasiswa jurusan Teknisi Perpustakaan merasa terpanggil dan 

tergerak untuk membuat produk Tugas Akhir dengan membuat film dokumeter 

tentang promosi yang ada pada Museum Majapahit Trowulan. Dengan adanya 

pembuatan produk film tentang promosi museum ini, diharapkan masyarakat luas 

khususnya masyarakat yang ada di daerah Mojokerto bisa lebih mengenal 

museum majapahit trowulan dan masyarakat lebih tertarik untuk datang ke 

museum selain itu dengan adanya pembuatan film dokumenter tentang promosi 

museum ini diharapkan masyarakat mengetahui seluk beluk kerajaan majapahit 
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dan koleksi-koleksi benda bersejarah yang diberikan oleh museum sehingga 

membuat mereka tertarik untuk mengunjungi. 

1.2 Tujuan pembuatan produk film “ promosi “ 

Pembuatan produk film dokumenter mengenai  promosi pada Museum 

Majapahit Trowulan memiliki tujuan sebagai berikut: . 

 Memperkenalkan Museum Majapahit Trowulan serta koleksi- koleksi 

benda peninggalan bersejarah kepada masyarakat luas. 

 Mendorong minat kunjung bagi para pengunjung agar lebih tertarik untuk 

datang ke Museum Majapahit Trowulan. 

  Memberikan informasi mengenai MuseumTrowulan Majapahit kepada 

seluruh masyarakat agar lebih dekat dengan museum bahwa indonesia 

kaya akan budaya. 

1.3 Manfaat pembuatan produk film “ promosi “ 

Pembuatan produk film dokumenter tentang promosi museum yang 

penulis lakukan di museum majapahit trowulan  memiliki manfaat sebagai 

berikut: 

 Dapat memberikan sebuah informasi kepada masyrakat khususnya 

masyarakat yang berada di daerah mojokerto mengenai jenis koleksi-

koleksi yang ada di museum majapahit trowulan. 

 Dengan adanya pembuatan film dokumenter ini diharapkan masyarakat 

luas lebih mengenal museum lebih dekat dan tertarik untuk datang ke 

museum majapahit trowulan. 
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 Menambah wawasan penulis dalam pembuatan produk film yang dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai 

sejarah majapahit trowulan di museum serta lebih di kenal oleh masyarakat 

luas bahwa indonesia kaya akan budaya. 

1.4 Metode pembuatan produk film “ promosi “ 

 Metode yang digunakan penulis dalam pembuatan produk tugas akhir film 

menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan data, informasi, wawasan, 

dan lainnya pada saat pelaksanaan pembuatan film di Museum Majapahit 

Trowulan berdasarkan hasil wawancara, studi literature, dan observasi lapangan. 

 Wawancara 

Penulis melakukan kegiatan pengumpulan data pembuatan film dengan 

melakukan tanya jawab secara langsung dengan kepala Balai Pelestarian 

Cagar Budaya di Museum Cagar Budaya Trowulan.  

 Studi literature 

Studi literature merupakan metode yang dilakukan oleh penulis 

denganlangkah mengumpulkan informasi mengenai museum majapahit 

trowulandari berbagai macam sumber diantaranya : website museum serta 

brosur museum, dll. 

 Observasi Lapangan 

Penulis melakukan kegiatan langsung  ke lapangan dengan langkah 

mengambil gambar dan video dalam proses pembuatan film, dalam 

kegiatan ini penulis mengambil data khusus di setiap bagian yang harus di 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR FILM PROMOSI MUSEUM MAJAPAHIT..... RAHAJENG RUSVITA LAYLI



 

6 
 

ambil gambarnya seperti awal berdirinya sejarah kerajaan majapahit dan 

terakhir di pusat informasi atau di museum itu sendiri. 

1.5 Sistematika penyusunan pembuatan film “Promosi” 

Bab 1 Pendahuluan  

Pada bab ini berisi latar belakang masalah pembuatan produk tugas akhir 

film pendek “ promosi “, tujuan pembuatan film, manfaat pembuatan film, 

metode pembuatan film, dan sistematika penyusunan dalam pembuatan 

film pendek. 

Bab 2 Deskripsi ProdukFilm 

Pada bab ini berisi tentang deskripsi sebuah museum amajapahit trowulan, 

profil museum dan  jenis – jenis koleksi  yang ada di museum majapahit 

trowulan. 

Bab 3 Metode Pembuatan dan Penyajian Produk 

Pada penulisan bab ini, penulis menjelaskan serta mendeskripsikan 

langkah – langkah pembuatan produk film dokumenter“promosi “serta 

langkah  tahap persiapan dan penyajian produk dalam bentuk film. 

Bab 4  Penutup 

Pada bab penutup ini penulis memberikan kesimpulan dan saran yang 

berkaitan dengan pembuatan dan penyusunan produk film “promosi” 

1.6 Langkah- Langkah Pembuatan film Pendek tentang “promosi” 

a. Menentukan Topik dan Tujuan Film 

Langkah awal yang harus diperhatikan dalam pembuatan produk fim 

dokumenter adalah terlebih dahulu menentukan topik dan tujuan film. Topik 
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apa yang akan di ulas dalam pembuatan film ini serta tujuan pembuatan film. 

Pembuatan topik  ini sesuai dengan yang sudah ditentukan. 

b. Membuat Konsep film 

Langkah selanjutnya adalah membuat konsep film.Setelah topik dan tujuan 

pembuatan film ditentukan maka selanjutya adalah membuat konsep film. 

Pembuatan konsep film ini yang perlu diperhatikan adalah jalannya 

pelaksanaan pembuatan fim dokumenter yaitu : 

1. scene (adegan) : Penulis membuat adegan terlebih dahulu dan 

menentukan model. Pada pembatan konsep ini penulis juga menentukan 

adegan adegan apa saja yang harus diambil dalam pembuatan film ini. 

2. Waktu : hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan film dokumenter 

ini adalah menentukan durasi film. Pada film dokumenter yang akan 

penulis buat berdurasi sekitar kurang lebih 12 menit. Kemudian 

membagi waktu peradegan agar waktu bisa sesuai dengan durasi awal. 

3. Pembuatan script :Outline atau bahasa teknisnya  script adalah cerita 

rekaan tentang film yang akan dibuat. script juga suatu gambar kerja 

keseluruhan kita dalam memproduksi film, jadi kerja kita akan lebih 

terarah. 

4. Tempat : sebelumnya penulis menentukan lokasi pembuatan film 

dokumenter 

c. Proses Pengambilan Gambar (shooting) 

Proses pengambilan gambar ini dilakukan pada setiap bagian bagian museum. 

Pada proses pengambilan gambar ini diperlihtakan pertamanya adalah candi-
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candi yang berada di kawasan trowulan, karena candi-candi ini berhubungan 

dengan apa yang ada di museum nantinya selain itu kondisi serta gambaran 

umum museum majapahit trowulan  kemudian layanan, fasilitas, serta bahan 

koleksi yang ada pada museum. 

d. Editing  

Langkah selanjutnya adalah proses editing. Proses editing ini dilakukan 

setelah pengambilan gambar selesai.Proses editing pada pembuatan film ini 

menggunakan aplikasi Adobe Premiere CS 5. Proses editing ini bertujuan 

untuk memilah gambar yang baik dan layak ditampilkan dan gambar yang 

tidak layak untuk ditampilkan. 

I.7Jadwal Pembuatan Film 

Tabel 1.1 Jadwal Pembuatan Film 

Tanggal Waktu Kegiatan 

01 November 19.00 WIB  menentukan topik  dan ide 

serta pengumpulan data 

informasi mengenai museum 

03 November 10.00 WIB  menentukan Tujuan dan 

sasaran  

06 November 11.00 WIB  Membuat konsep film 

09 November 08.00 WIB  membuat Treatment atau 

Outline(script) 

15 November 15.00 WIB  Mempersiapkan alat yang 
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dibutuhkan 

17 November 13.00 WIB  Perijinan tempat pembuatan 

film dokumenter di museum 

majapahit trowulan 

19 November 19.00 WIB  Membuat Shooting List dan 

Shooting Schdule (jadwal 

Shooting) 

22 November 19.00 WIB  Editing Script 

2 3 November 09.00 WIB  Survey dan hunting lokasi 

pengambilan gambar 

25 November 19.00 WIB  Menyusun naskah cerita 

28 November 13.00 WIB  Persiapan shooting dan 

mempersiapkan alat yang 

dibutuhkan 

29 November 09.00 WIB  Kegiatan shooting 

30 November 08.00 WIB  Mengisi Deskripsi 

02 Desember 19.00 WIB  Proses Editing film  

08 Desember 10.00 WIB  Revisi serta editing film 

sampai finishing 
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1.8 Bahan dan Alat yang Dibutuhkan 

Proses pembuatan produk film dokumenter ini membutuhkan alat- alat antara 

lain : 

Bahan  yang dibutuhkan :  

1. Data informasi mengenai Museum Majapahit Trowulan 

2. Jadwal Shooting 

3. Konsep Shooting 

4. Alur cerita 

5. Script untuk model dan narasumber 

 

Alat yang dibutuhkan : 

1. Camera SONY HVR HD 1000 

2. Mikrofon tambahan dan kabel ekstensinya,  

3. Camera Digital  

4. Laptop  

5. Modem 
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