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ABSTRACT 

 

The title of this thesis is The Development on Information System for 

Museum Disabled Visitor, Case Study in Southeast Sulawesi Museum Province. 

This is regarding the research problems of the information service for the 

disabled in Southeast Sulawesi Museum Province. The aims of the research is 

offering an effectively information service for visually impaired and hearing 

impairment as a museum visitor. The research method is qualitative method. The 

technique on data collecting is through observation and interview using the guide 

interview. The data collected in the form are primary and secondary regarding 

the environment and museum building, presentation of information and museum 

human resources. Data analysis by means qualitative descriptive correspond to 

Museology principles. Based on the research result, Southeast Sulawesi Museum 

Province has been providing the information to the museum visitor but not yet 

give visitor facilities required by visitor in special need (museum disabled visitor). 

The thesis is offered on development effort that needs to be done by Southeast 

Sulawesi Museum Province such as joint program with stakeholder (outreach 

program), capacity building, and infrastructure improvements including the 

museums‟ exhibition. 

Keyword: Southeast Sulawesi Museum Province, Information, Development, 

visually impaired, hearing impairment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

Tesis ini berjudul Pengembangan Sistem Informasi bagi Pelayanan 

Pengunjung Penyandang Cacat, Studi Kasus di Museum Negeri Provinsi Sulawesi 

Tenggara. Permasalahan penelitian ini adalah mengenai pelayanan informasi 

untuk penyandang cacat di Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara.  

Tujuan penelitian ini adalah memberikan pelayanan informasi lebih efektif 

bagi pengunjung tunanetra dan tunarungu di Museum Negeri Provinsi Sulawesi 

Tenggara Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini melalui  obesrvasi (pengamatan) dan 

wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara.  

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder mengenai 

lingkungan dan bangunan museum, penyajian informasi, dan sumber daya 

museum. Analisa data dengan cara deskriptif analisis sesuai dengan kaidah 

museologi.  

Berdasarkan hasil penelitian, Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara 

telah menyediakan informasi kepada pengunjung umum tetapi belum memberikan 

fasilitas yang dibutuhkan oleh pengunjung berkebutuhan khusus (pengunjung 

penyandang cacat).  

Tesis ini menawarkan upaya pengembangan yang perlu dilakukan oleh 

Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain melalui program 

kerjasama dengan pemangku kepentingan (outreach), meningkatkan sumber daya 

manusia (capacity building), penyempurnaan sarana dan prasarana museum 

termasuk ruang pameran.  

 

Kata kunci: Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara, informasi, 

pengembangan, tunanetra,  tunarungu  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang Penelitian 

         Koleksi museum merupakan warisan budaya bangsa yang perlu dilestarikan 

dan dikomunikasikan kepada masyarakat. Nilai yang melekat di dalam koleksi 

tersebut disajikan dalam sebuah pameran di museum, dengan harapan dapat 

memberikan informasi mengenai ilmu pengetahuan kepada pengunjungnya. 

Dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh pengunjung museum maka museum  

ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. 

        Upaya mencerdaskan bangsa dilakukan melalui pendidikan, dan negara 

sangat mendukung program pendidikan yang ada.  Setiap warga negara berhak 

memperoleh pendidikan, hak tersebut merupakan salah satu hak asasi yang paling 

dasar yang dimiliki manusia serta dilindungi dan dijamin, baik hukum 

internasional maupun nasional. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945, yang berbunyi “...untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa”,  Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 mengenai hak setiap warga 

negara mendapatkan pendidikan, merupakan contoh dasar hukum pengakuan dan 

perlindungan negara terhadap warganya sehingga tidak ada alasan untuk bersikap 

abai terhadap setiap orang yang ingin memperoleh pendidikan, termasuk sikap 

yang membedakan (diskriminasi) terhadap penyandang cacat. 
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          Pendidikan itu penting, menyadari hal tersebut pemerintah memberi 

kesempatan bagi warga negara mengenyam pendidikan dan melindungi dalam 

payung hukum. Hal tersebut dimaksudkan agar setiap warga negara bisa 

mengembangkan diri, berkarya, berprestasi, dan mandiri termasuk warga negara 

yang membutuhkan pelayanan khusus (penyandang cacat). Warga negara yang 

berkebutuhan khusus adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan, 

seperti kemampuan untuk melihat, mendengar, berbicara, dan berjalan. Dasar 

hukum spesifik mengenai hak bagi masyarakat berkebutuhan khusus terdapat 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Pada Bab IV  Hak dan Kewajiban Warga Negara pasal 5 

ayat (2), yang menjelaskan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, 

emosional, mental, intelektual, ataupun sosial berhak memperoleh pendidikan 

khusus. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1997 tentang 

Penyandang Cacat dan pada pasal 8 dan 9 disebutkan bahwa pemerintah dan 

masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak-hak penyandang cacat 

memperoleh kesamaan, kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan 

penghidupan seperti kesamaan dan kesempatan memperoleh pendidikan, serta 

pelayanan informasi.  

         Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya 

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat dan pada pasal 11 ayat 2 

disebutkan bahwa untuk memperoleh informasi, penyandang cacat membutuhkan 

pelayanan khusus. Pemberian pelayanan informasi tersebut diartikan sebagai jenis 

pelayanan yang berupa suara dan bunyi. Pelayanan informasi lainnya, seperti 
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tulisan mengenai informasi perundang-undangan yang berkaitan dengan 

penyediaan aksesibilitas pada bangunan umum dan lingkungan serta sarana dan 

prasarana transportasi, ketenagakerjaan, pendidikan, informasi, komunikasi, 

teknologi, di dalam kehidupan sehari-hari.  

           Pemaparan di atas jelas menyebutkan pelayanan informasi bagi setiap 

warga negara dan hak mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan melalui 

pendidikan formal. Pendidikan formal  adalah jalur pendidikan yang  terstruktur 

dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 

pendidikan tinggi. Bagaimana untuk pendidikan non formal? Menurut Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor  20  tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, pada Bab I, Pasal satu (1) ayat 12 mendefenisikan pendidikan non 

formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan 

secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non formal dapat pula dijalankan 

oleh museum yang tugas dan fungsinya memberi pengetahuan kepada masyarakat 

sesuai dengan koleksi yang dimilikinya (Kosasih 2007: 69). Museum merupakan 

lembaga pendidikan non formal. Dengan demikian museum dituntut memberikan 

pelayanan kepada masyarakat umum sebagai warga negara.  

         Museum  ideal adalah yang menjalankan fungsinya sebagai tempat 

pendidikan, penelitian, dan hiburan. Apabila fungsi museum telah dilaksanakan 

dengan baik maka museum akan berarti bagi masyarakat. Pelayanan museum 

sesuai fungsinya harus dilakukan tanpa diskriminasi seperti kepada pengunjung 

normal ataupun yang tidak normal (penyandang cacat). Definisi mengenai 

penyandang cacat menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1997 
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tentang Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik, 

mental, ataupun keduanya, yang mengganggu atau merupakan rintangan dan 

hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya (normal).  

          Jadi yang dimaksud dengan pengunjung yang tidak normal adalah 

pengunjung yang membutuhkan pelayanan kebutuhan khusus karena memiliki 

keterbatasan untuk melakukan sesuatu akibat cacat yang disandangnya sehingga 

pengunjung tersebut membutuhkan bantuan orang lain dan pelayanan tersendiri.  

         Pelayanan bagi penyandang cacat yang disebutkan di atas penting dilakukan 

di museum karena:  

1) Tugas dan fungsi utama museum adalah untuk pelestarian dan 

mengkomunikasikan warisan sejarah kemanusiaan yang berwujud benda dan 

tak-benda beserta lingkungannya, untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan 

hiburan kepada masyarakat umum tanpa terkecuali. Hal tersebut telah 

diamanatkan juga kepada museum melalui peraturan pemerintah nomor 11 

tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya pasal 18 ayat 2  yaitu: museum 

merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, 

memanfaatkan koleksi berupa benda bangunan dan atau struktur yang telah 

ditetapkan sebagai Cagar Budaya dan yang bukan Cagar Budaya dan 

mengkomunikasikannya kepada masyarakat, 

2) Kebijakan pemerintah melalui Undang Undang Dasar Republik Indonesia, 

Undang-Undang Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia yang telah dipaparkan pada paragraf dua sampai paragraf enam 

merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap penyandang cacat serta 
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merupakan upaya dan misi pemerintah untuk mencerdaskan dan 

mensejahterakan masyarakat Indonesia secara keseluruhan,  

3) Museum menjalankan tugas dan fungsi utamanya dengan baik serta 

mendukung upaya dan misi pemerintah mencerdaskan dan mensejahterakan 

masyarakat Indonesia dengan memberikan pelayanan kepada masyarat secara 

menyeluruh tanpa diskriminasi, dan 

4) Museum harus memberikan pelayanan kepada semua pengunjung termasuk 

penyandang cacat, karena kebutuhan penyandang cacat salah satunya adalah 

menikmati sejarah budaya bangsanya yang tersimpan di museum, hal tersebut 

tidak bisa diukur dengan biaya dan perimbangan tetapi dengan pemikiran 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa termasuk di dalamnya penyandang 

cacat. 

         Berdasarkan pemaparan di atas maka pelayanan untuk para penyandang 

cacat hendaknya ditunjang dengan penyediaan sarana prasarana sebagai 

aksesibilitas pengunjung, baik aksesibilitas sarana fisik maupun aksesibilitas 

sarana non fisik. Aksesibilitas fisik yang dimaksud yaitu aksesibilitas pada 

bangunan umum dan lingkungan, sarana dan transportasi jalan umum. 

Aksesibilitas non fisik yaitu berupa pelayanan informasi, termasuk di dalamnya 

pengunjung yang memiliki masalah pendengaran dan penglihatan yang 

memerlukan pelayanan khusus. Penyediaan sarana dan prasarana tersebut, 

memudahkan pengunjung museum untuk menikmati apa yang disajikan dan 

memperoleh informasi secara efektif. 
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         Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai lembaga pendidikan 

non formal, belum sepenuhnya menjalankan tugas dan fungsinya bagi semua 

warga negara karena belum memberikan aksesibilitas dan kemudahan bagi 

pengunjung penyandang cacat, baik penyandang cacat tunanetra maupun 

tunarungu. Aksesibilitas tersebut berupa fasilitas fisik ataupun non fisik berupa 

pemberian pelayanan informasi bagi pelayanan pengunjung penyandang cacat hal 

tersebut nampak pada undak-undakan (tangga) pada pintu depan ruang pameran 

tetap museum, yang menjadi rintangan bagi pengunjung yang tunanetra untuk bisa 

masuk ke museum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Selain itu, belum tersedia sarana informasi yang sesuai bagi kebutuhan 

penyandang cacat, terlihat dari koleksi museum juga belum informatif  seperti 

gambar 1.1 di bawah ini:                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                        

       

 

 

                            

         Dari foto 1.1a dan 1.1b menunjukkan koleksi yang tidak memiliki informasi 

yang informatif. Hal tersebut membuat pengunjung tidak memperoleh informasi 

                                       a                                                                       b 

 

Foto 1.1 Informasi mengenai koleksi yang kurang informatif terutama bagi Penyandang Cacat 

seperti tanda panah: (a) Informasi pada koleksi mobil (b) Informasi koleksi kalabandi (dok. Eny 

S. Koty, 2011) 
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mengenai koleksi. Dari hal di atas timbul pertanyaan mengapa penyediaan 

aksesibilitas pelayanan informasi bagi pengunjung penyandang cacat belum 

tersentuh?  Padahal, jumlah penyandang cacat di Sulawesi Tenggara berjumlah 

yaitu 23.445 orang seperti dalam diagram 1.1 di  bawah ini: 

 

 

          Data yang tertera di atas  merupakan jumlah penyandang cacat secara 

keseluruhan berdasarkan kabupaten/kota yang tersebar di Sulawesi Tenggara. 

Kota Kendari merupakan kota provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki 0,93% 

atau sebanyak 2.693 orang penyandang cacat dari jumlah penduduk kota kendari 

289.468 orang. Total keseluruhan penyandang cacat di Sulawesi Tenggara adalah 

23.445 orang (Indonesia 2010: 197). Berdasarkan data tersebut, penyandang cacat 

terbanyak adalah adalah tunadaksa 12.480, tunarungu 3.383, tunanetra 2.736, 

cacat mental 1.933, dan tunaganda sebanyak 269 orang. Penyandang tunadaksa 

-

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

3,000 

3,500 

2,786 

2,374 

3,382 

2,462 2,467 
2,373 

2,302 
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Diagram 1.1 Jumlah penyandang cacat berdasarkan kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara 

(Sumber: Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2010: 296) 
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adalah suatu keadaan rusak atau terganggu bentuk atau hambatan pada tulang, otot 

dan sendi sehingga tidak berfungsi secara normal secara fisik. Penyandang 

tunadaksa memiliki indera yang lengkap seperti penglihatan dan pendengaran, 

sehingga untuk memperoleh informasi di museum tidak memiliki hambatan untuk 

melihat pameran dan mendengarkan penjelasan pemandu serta tidak memerlukan 

pelayanan khusus untuk menerima informasi di museum. Hambatan utama bagi 

penyandang tunadaksa adalah fasilitas fisik terutama bagi penyandang tunadaksa 

fisik yang memiliki keterbatasan untuk berjalan dan berdiri sendiri sehingga harus 

menggunakan kursi roda karena harus memiliki jalan khusus untuk kursi roda. 

Untuk tunanetra dan tunarungu yang memiliki hambatan dan keterbatasan indera 

memerlukan pelayanan khusus untuk memperoleh informasi yang disajikan di 

museum karena penyandang tunarungu tidak dapat mendengar yang 

diinformasikan oleh pemandu museum dan tunanetra tidak dapat melihat koleksi 

yang didisplay atau yang dipamerkan di museum. Dari  data  penyandang cacat 

tunarungu sejumlah tunarungu 3.383 dan tunanetra 2.736 di atas, serta kendala 

keterbatasan untuk menerima informasi baik melalui indera pendengaran dan 

indera penglihatan di museum yang memamerkan koleksinya dengan tujuan untuk 

mengkomunikasikan kepada publik, baik selama observasi maupun menurut data 

yang diperoleh dari Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara, tidak ada satu 

pun  pengunjung penyandang cacat yang berkunjung ke museum Negeri Provinsi 

Sulawesi Tenggara. Data tersebut memunculkan pertanyaan: mengapa dan apa 

penyebab penyandang cacat tidak berkunjung ke museum, apakah karena belum 

tersedianya sarana dan informasi untuk penyandang cacat atau belum 
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tersosialisasinya museum dikomunitas penyandang cacat? Berdasarkan pada 

pertanyaan di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya sebagai bahan tesis 

yang berjudul yaitu “Pengembangan Sistem Informasi Bagi Pelayanan 

Pengunjung Penyandang Cacat, Studi Kasus pada Museum Negeri Provinsi 

Sulawesi Tenggara”.    

 

 1.2  Rumusan Masalah 

        Permasalahan yang diungkapkan di atas adalah permasalahan dari media 

komunikasi, pelayanan informasi bagi pengunjung penyandang cacat dan cara 

penanganannya terutama bagi penyandang cacat yang memiliki keterbatasan 

indera dalam menerima informasi di museum, yaitu: penyandang tunanetra dan 

tunarungu. Museum mengkomunikasikan koleksinya melalui kegiatan pameran 

dan umumnya memberikan informasi dalam bentuk label informasi dan 

pemanduan. Seseorang yang memiliki keterbatasan indera seperti tunarungu dan 

tunanetra memiliki kendala untuk menerima informasi di museum yang 

informasinya berupa teks label yang kadangkala kurang informatif serta 

memerlukan pemandu untuk memperoleh informasi lebih mendalam, serta 

memerlukan pelayanan khusus. Penyandang cacat fisik (tunadaksa) memiliki 

kemampuan indera sama seperti pengunjung museum umum lainnya, karena 

tunadaksa dapat melihat dan mendengar. Tunadaksa memiliki kecacatan fisik 

akibat disfungsi otot dan rangka atau disfungsi otak sehingga mengalami 

gangguan koordinasi gerak di seluruh atau sebagian anggota tubuhnya. Hal utama 

yang dibutuhkan oleh tunadaksa yang mengalami disfungsi otot dan rangka di 
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museum adalah fasilitas fisik contohnya lift atau jalan yang landai (ramp) karena 

kursi roda tidak dapat melewati tangga. Untuk tunadaksa yang mengalami 

disfungsi otak sangat kompleks sehingga memerlukan kajian khusus dan 

mendalam. Berdasarkan pemikiran tersebut maka penulis hanya membatasi 

penelitian ini pada penyandang tunanetra dan tunarungu saja dengan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana kondisi faktual sistem informasi di Museum Provinsi Sulawesi 

Tenggara? 

2) Bagaimana pengembangan sistem informasi Museum Negeri Provinsi 

Sulawesi Tenggara bagi pelayanan pengunjung penyandang cacat 

khususnya tunanetra, dan tunarungu? 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

1) Untuk memaparkan kondisi faktual sistem informasi di Museum 

Sulawesi Tenggara. 

2) Untuk memaparkan pengembangan sistem informasi di Museum Negeri 

Provinsi Sulawesi Tenggara bagi pelayanan pengunjung penyandang 

cacat khususnya tunarungu, dan tunanetra. 

 

1.4   Kegunaan Penelitian 

        Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara praktis maupun 

secara teoretis. 

1.4.1  Kegunaan secara praktis 
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1) Penelitian ini diharapkan dapat membantu serta berguna bagi 

pengunjung penyandang cacat (tunanetra dan tunarungu) dalam hal 

pemberian informasi. 

2) Untuk memberikan informasi bagi semua orang yang berkepentingan 

mengenai cara pemberian informasi bagi tunarungu dan tunanetra. 

3) Untuk melestarikan pendidikan. 

1.4.2   Kegunaan secara teoretis 

Dapat menjadi model bagi museum-museum lain dalam hal pelayanan 

informasi bagi pengunjung penyandang cacat. 

 

1.5    Kerangka Pemikiran Teoretis 

        Pada kerangka pemikiran teoretis, akan dipaparkan tentang teori- teori 

mengenai museum, komunikasi,  dan penyandang cacat dan pengembangan 

sistem informasi. Teori komunikasi digunakan untuk mengemukakan 

pengembangan informasi bagi pelayanan pengunjung penyandang cacat terutama 

tunanetra dan tunarungu.  

1.5.1   Museum 

                      Menurut ICOM (International Council of Museum) definisi museum 

adalah:  

“A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society 

and its development, open to the public, which acquires, conserves, 

researches, communicates and exhibits the tangible and intangible 

heritage of humanity and its environment for the purposes of education, 

study and enjoyment” (http://icom.museum/who-we-are/the-

vision/museum-definition.html, 2011).  

 

Museum adalah lembaga yang tidak mencari keuntungan, bersifat 

permanen yang melayani masyarakat dan perkembangannya, terbuka 

untuk umum, yang bertugas mengumpulkan, melestarikan, meneliti, 

http://icom.museum/who-we-are/the-vision/museum-definition.html
http://icom.museum/who-we-are/the-vision/museum-definition.html


12 

 

 

 

mengkomunikasikan dan memamerkan warisan sejarah kemanusiaan yang 

berwujud benda dan tak-benda beserta lingkungannya, untuk tujuan 

pendidikan, penelitian, dan hiburan. 

 

          Berdasarkan definisi di atas, museum bertugas melayani masyarakat dan 

terbuka untuk umum serta mengandung arti pelayanan yang diberikan oleh 

museum yang berlaku bagi siapa saja. Siapa saja boleh berkunjung ke museum 

termasuk pengunjung penyandang cacat. Kunjungan ke museum dengan berbagai 

alasan seperti untuk melakukan penelitian, untuk belajar, dan untuk bersenang-

senang. Apapun alasan seseorang berkunjung ke museum, hendaknya museum 

memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Untuk itu museum perlu mempersiapkan 

diri sesuai tugas yang diembannya yaitu tugas museum untuk tujuan pendidikan, 

penelitian, dan hiburan.  

       Pemanfaatan museum sesuai dengan tugas yang diembannya mulai dirasakan 

melalui dunia pendidikan, sebagai media belajar non formal melalui program-

program kerjasama antara museum dan sekolah atau dengan kesadaran sendiri 

untuk berkunjung ke museum. Kegiatan pembelajaran di museum turut 

menunjang pembelajaran di sekolah misalnya untuk menumbuhkan  nilai budaya 

bangsa yang diperoleh melalui pameran. Manfaat lain, tenaga pengajar dapat 

menggunakan metode mengajar dengan alat bantu dan untuk memudahkan 

pemahaman mengenai objek yang diajarkan. Tiga tingkatan Pengalaman belajar 

dapat diperoleh melalui: 1) Pengalaman melalui benda sebenarnya; 2) 

Pengalaman melalui benda-benda pengganti; dan 3) Pengalaman melalui bahasa 

(Hermawan, 2009: 85).  Jadi proses belajar tidak saja di sekolah tapi dapat juga 

dilakukan di museum. 
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1.5.2 Komunikasi 

         Bernard Bberelson dan Garry A. Steiner (dalam Mulyana 2007: 68) 

mengatakan bahwa “komunikasi adalah transmisi informasi, gagasan, emosi, 

keterampilan, dan sebagainya, dengan menggunakan simbol-simbol - kata-kata, 

gambar, figur, grafik, dan sebagainya. Tindakan atau proses transmisi itulah yang 

biasa disebut komunikasi”.  

         Menurut Wilbur Schramm (dalam Effendy 1986: 28), komunikasi 

(communication) berasal dari perkataan latin communis, yang berarti sama 

(common). Jika berkomunikasi, berarti berusaha mengadakan kesamaan 

(commonness) dengan orang lain, ini berarti kita sedang berusaha memberikan 

informasi, gagasan, atau sikap. Komunikasi selalu menghendaki adanya paling 

sedikit tiga unsur yakni sumber (source), pesan (message), dan sasaran 

(destination).  

       Ditinjau dari sudut komunikasi, museum adalah lembaga yang menjadi media 

penyampaian pesan pengelola museum kepada pengunjung. Dalam proses 

penyampaian pesan tersebut terdapat sejumlah syarat dan kondisi yang harus 

dipenuhi agar pesan dapat sampai dengan baik dan mendapat tanggapan positif 

dari pengunjung (Akbar 2010 : 166).  Berdasarkan teori komunikasi sederhana, 

ada 3 (tiga) unsur yakni penyampai pesan, media, dan penerima pesan.  Apabila 

teori itu dikaitkan pada museum, maka komunikasi di museum itu terdiri dari 

pengelola museum, informasi koleksi, dan pengunjung. 

        Pesan yang disampaikan dalam komunikasi adalah sejumlah informasi yang 

disusun dalam bentuk tertentu. Pesan tersebut dapat berbentuk verbal atau berupa 
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panduan antara verbal dan visual. Bahkan komunikasi dapat juga sepenuhnya 

ditujukan pada indera penglihatan. Museum dapat melakukan berbagai jenis 

komunikasi tersebut. Bahkan dengan media komunikasi yang beraneka pula. 

Tetapi apakah arti komunikasi itu jika informasi yang merupakan unsur-unsur 

pesan yang disampaikan tidak jelas. 

         Ada beberapa syarat utama dalam penyusunan komunikasi yaitu tersedianya 

data informasi yang tepat dan data informasi itu dapat dipertanggungjawabkan. 

Pertanggungjawaban itu adalah pemrosesan yang dilakukan berdasarkan kaedah 

cara kerja ilmiah sesuai dengan disiplin ilmu yang menangani data informasi itu. 

Indikasi akan bobot kerja ilmiah pada suatu komunikasi museum tampil pada 

penerbitannya serta label yang menjelaskan pameran harus memiliki ketepatan 

informasi berdasarkan keterangan yang tertulis sebagai acuan dan tidak boleh 

meragukan (Sumadio1997:22). 

         Menurut McFadden dkk, dalam Kadir (2003:31), informasi sebagai data 

yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan 

seseorang yang  menggunakan data tersebut. 

          Wengen dalam Tjahjopurnomo (1989:32) melihat dari segi 

kemasyarakatannya yaitu  fungsi museum sebagai wadah penyampaian informasi 

mengenai khasanah pengetahuan yang terdapat di dalam museum kepada publik 

pengunjungnya. 

        Ada dua tugas penting museum yaitu: pertama berkaitan dengan kegiatan 

yang berorientasi pada koleksi, termasuk kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan 

pengkajian. Kedua berhubungan dengan kegiatan yang berorientasi pada publik, 
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termasuk penyajian koleksi dan bimbingan edukatif. Antara tugas pertama dan 

kedua saling berkaitan satu sama lainnya dan harus berjalan seiring. 

          Kedua tugas museum tersebut jika dihubungkan dengan museum sebagai 

sumber informasi, maka dapat dikatakan bahwa tugas pertama disebut sebagai 

sumber informasinya, sedangkan tugas kedua disebut sebagai pencapai informasi.  

          Berdasarkan hal tersebut di atas, museum diharapkan dapat melaksanakan 

tugasnya untuk menyampaikan informasi kepada semua masyarakat. Penyajian 

informasi koleksi harus memperhatikan sasaran pengunjung yang dituju, dan 

menggunakan teknik-tehnik tertentu agar informasi yang disajikan dapat dipahami 

oleh pengunjung. 

         Agar informasi yang disampaikan efektif, maka untuk setiap informasi yang 

diberikan oleh pengelola museum harus mencakup pertanyaan : What information 

„informasi apa‟?, To whom „untuk siapa‟?, How is it presented „bagaimana 

disajikan‟?, Who provides the information and how often „siapa yang memberikan 

informasi dan seberapa sering‟? (Woollard 2004 : 116).  

        Museum sebagai media komunikasi memberi informasi tentang koleksinya 

kepada pengunjung museum sebagai penerima informasi tersebut. 

 

 

 

 

 

MUSEUM 
INFORMASI 

KOLEKSI 
PENGUNJUNG 

                  Bagan 1.1 Proses  penyampaian informasi koleksi 

(Asiarto 2007:5) 
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         Cara penyampaian koleksi dapat dilaksanakan dengan berbagai bentuk dan 

terdapat pula berbagai sarana penunjangnya. Secara garis besar ada 5 (lima) 

metode atau cara penyampaian informasi koleksi museum melalui: 

1. Pameran-pameran, baik secara permanen maupun sementara (pameran 

khusus). 

2. Acara-acara Audiovisual, seperti pemutaran film/video 

3. Program-program edukatif 

4. Ceramah dan pengantar pengenalan museum,  

5. Publikasi dan penerbitan (Asiarto, 2007: 5-6). 

         Penyampaian informasi koleksi bagi pengunjung penyandang cacat seperti 

tunanetra dan tunarungu berbeda dengan penyampaian informasi bagi pengunjung 

yang normal. Kecuali penyandang cacat yang memiliki kemampuan visual dan 

kemampuan audio penyampaian informasinya akan sama dengan pengunjung 

normal, seperti pengunjung tunadaksa. Jadi Pengunjung umum yang  normal dan 

tunadaksa dapat memperoleh informasi melalui brosur, iklan, televisi, dan lain 

sebagainya, tetapi bagi pengunjung tunanetra dan tunarungu akan berbeda. 

Pengunjung tunanetra tidak bisa menerima informasi secara visual, hanya bisa 

memperoleh informasi melalui sentuhan (taktil), rasa, pendengaran, dan 

penciuman, sedangkan pengunjung tunarungu tidak bisa menerima informasi 

secara audio dan hanya menerima informasi melalui visual. Berdasarkan uraian di  

atas, maka proses informasi tunanetra dan tunarungu  dapat digambarkan seperti 

bagan 1.2. 
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1.5.3 Penyandang Cacat  

         Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1997 tentang 

Penyandang Cacat menuliskan bahwa Penyandang Cacat sebagai orang yang 

mempunyai kelainan fisik, mental, atau keduanya yang mengganggu atau 

merupakan rintangan dan hambatan  baginya  untuk  melakukan  kegiatan  

selayaknya,  yang   terdiri   atas:  a) Penyandang cacat fisik; b) Penyandang cacat 

mental; c) Penyandang cacat fisik dan mental (Indonesia 2004: 2). 

         Penyandang cacat memerlukan bantuan dan pelayanan khusus. Pelayanan 

kebutuhan khusus merupakan pelayanan sosial yang diberikan bagi masyarakat 

yang memiliki keterbatasan fisik. Keterbatasan fisik tersebut akibat kecacatan 

yang dimiliki seseorang atau kurangnya kemampuan fisik karena salah satu organ 

tidak berfungsi dengan baik, misalnya kurangnya kemampuan untuk melihat (low 

vision), tidak dapat melihat sama sekali (blind), kurangnya kemampuan untuk 

PENYAMPAIAN INFORMASI BAGI TUNANETRA DAN TUNARUNGU

2

KOLEKSI 
MUSEUM

SISTEM 
INFORMASI

PUBLIK

PENGUNJUNG 
UMUM

PENYANDANG 
CACAT

• MELIHAT
• MENDENGAR

TUNANETRA

TUNARUNGU

• MENDENGAR
• MERABA (TAKTIL)
• MENCIUM
• MERASA

• MELIHAT
• TIDAK BISA   

MENDENGAR

• RADIO
• TULISAN  

BRAILLE

• TV LENGKAP 
DENGAN TEKS

• BROSUR
• BAHASA  

ISYARAT

• BROSUR
• TELEVISI
• IKLAN
• RADIO, DLL

 

Bagan 1.2 Sumber informasi dari museum untuk penyandang tunanetra dan tunarungu 

Sumber: penulis 
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mendengar (low of hearing), tidak mendengar sama sekali (deaf) dan kurangnya 

kemampuan untuk menggerakkan salah satu anggota tubuh atau secara 

keseluruhan (tunadaksa) seperti untuk berjalan, berdiri, menegakkan leher, 

memegang sendiri dan gangguan fisik lainnya sehingga memerlukan bantuan alat 

atau bantuan orang lain untuk beraktifitas. 

         Seseorang dengan keterbatasan fisik tentunya memiliki kemampuan yang 

kurang dari orang normal pada umumnya, mereka membutuhkan bantuan orang 

lain. Itulah sebabnya pemerintah membuat undang-undang untuk melindungi 

warganya, agar masyarakat dengan keterbatasan fisik tidak dikucilkan, menjadi 

parasit, tetapi dibantu untuk dapat mengembangkan diri dan mandiri. Pelayanan 

berkebutuhan khusus dimaksud berupa penyediaan sarana dan informasi untuk 

aksesibilitas mereka di segala bidang termasuk di museum.   

          Berdasarkan keterbatasan fisik di atas, dalam bidang pendidikan luar biasa 

maka yang di maksud dengan tunanetra adalah atau gangguan penglihatan adalah 

tidak saja mereka yang buta, tetapi mencakup juga yang mampu melihat tetapi 

terbatas sekali dan kurang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup sehari-

hari terutama dalam belajar. Jadi, anak-anak dengan kondisi penglihatan yang 

termasuk „setengah melihat”, “low vision”, atau rabun adalah bagian dari 

kelompok anak tunanetra (Soemantri 2007:65). Selanjutnya tunarungu adalah 

mereka yang kehilangan pendengaran baik sebagian (hard of hearing) maupun 

seluruhnya (deaf) yang menyebabkan pendengarannya tidak memiliki nilai 

fungsional di dalam kehidupan sehari-hari (Soemantri 2007:94). Dari batasan di 

atas, dan sesuai dengan judul penelitian ini mengenai “Pengembangan Sistem 
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Informasi bagi Pelayanan Pengunjung Penyandang Cacat”, maka teori yang 

digunakan adalah teori mengenai pembelajaran anak tunanetra dan tunarungu di 

Sekolah Luar Biasa. Metode apa yang digunakan di Sekolah Luar Biasa, 

kemudian metode tersebut akan diaplikasikan di museum sesuai dengan 

kebutuhan tunanetra dan tunarungu untuk mendapatkan informasi. 

          Dalam dunia pendidikan, pelayanan berkebutuhan khusus digunakan untuk 

anak-anak yang mengalami kesulitan dalam belajar dan beraktifitas dengan 

lingkungannya. Anak berkebutuhan khusus merupakan istilah lain untuk 

menggantikan kata “anak luar biasa” yang menandakan adanya kelainan khusus. 

anak berkebutuhan khusus mempunyai gangguan perkembangan yang telah 

diberikan layanan antara lain: anak tunanetra, anak tunarungu wicara, tunadaksa 

dsb (Delphie 2006:1), Anak yang mengalami hambatan penglihatan yang disebut 

tunanetra mempelajari lingkungan sekitarnya dengan menyentuh dan 

merasakannya (Delphie  2006: 114) Tunarungu adalah orang-orang yang 

pendengarannya menyimpang sedemikian rupa dari rata-rata normal sehingga 

mengalami gangguan dalam proses pemerolehan bahasa. Gangguan pendengaran 

pada orang dengan kecacatan tunarungu merupakan penyebab utama tidak 

memiliki kemampuan bahasa yang meliputi kemampuan menerima dan 

mengekspresikan bahasa (Indonesia 2004: 9). Tunarungu  mempelajari 

lingkungan sekitarnya dengan penglihatannya, memanfaatkan sisa 

pendengarannya, menggunakan bicara sebagai media bagi tunarungu yang mampu 

bicara,  untuk membaca ujaran, menggunakan media tulisan dan menggunakan 

isyarat.   
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         Anak berkebutuhan khusus (penyandang cacat) dapat diajarkan keterampilan 

dari pengalaman sehari-hari, dengan bahasa yang sederhana, tapi bermakna sesuai 

dengan apa yang dilihat atau pegang. Baker, Bruce L, dan Alan J. Brightman 

(dalam Puspita, 2004 : 35-36) menuliskan :  

a. Tell : memberi instruksi singkat dan tepat guna (“ambil”) pada anak 

b. Show: memperlihatkan apa yang kita maksud dengan perintah “ambil” tadi itu 

dengan mencontohkan melalui perilaku kita. 

c. Guide: membimbing tangannya, mengarahkan untuk melakukan perintah 

tersebut. 

        Mengutip pendapat Puspita  (2004: 115) Selain berbicara berkomunikasi bisa 

pula melalui ekspresi wajah, bahasa tubuh, isyarat, tangan, dan cara lain yang 

lebih canggih lagi seperti tukar menukar gambar, menunjukkan pada benda yang 

diinginkan. Proses bicara pada dasarnya merupakan mekanisme yang „kompleks‟ 

dan melibatkan berbagai unsur organ fisik, jadi sekalipun tidak bisa bicara, belum 

tentu orang tersebut tidak memahami apa yang kita katakan. Jadi pemahaman 

merupakan unsur penting dalam kemampuan berkomunikasi. Pemahaman 

merupakan inti komunikasi diterima, bukan banyaknya informasi yang diperoleh 

dan seberapa banyak penanganan yang diterima anak, melainkan seberapa efektif 

kemajuan yang dapat dicapai anak. Ada teknik khusus untuk menangani 

penyandang cacat antara lain : gaya berkomunikasi mereka yang unik dan khas, 

pemahaman bahasa abstrak yang sulit, gaya belajar yang cenderung visual, dan 

kesulitan dalam menerima instruksi verbal. 
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         Komunikasi tidak hanya dilakukan melalui bicara atau pengungkapan diri 

secara verbal karena inti dari komunikasi adalah  “penyampaian pesan oleh 

pengirim yang diterima dengan baik oleh penerima pesan”. Bagaimana cara pesan 

disampaikan, tidak terbatas hanya pada satu cara. Pesan dapat juga disampaikan 

melalui bahasa isyarat, gerakan tubuh, ekspresi wajah, pertukaran gambar, simbol, 

logo, tulisan, dan sebagainya. Jadi yang penting pesan dapat dipahami oleh semua 

orang secara universal (Puspita  2004: 116). 

         Anak tunanetra memiliki keterbatasan atau bahkan ketidakmampuan dalam 

menerima rangsang atau informasi dari luar dirinya melalui indera 

penglihatannya. Penerimaan rangsang hanya dapat dilakukan melalui pemanfaatan 

indera-indera lain di luar penglihatannya. Karena dorongan dan kebutuhan anak 

untuk tetap mengenal dunia sekitarnya, anak tunanetra biasanya menggantikannya 

dengan indera pendengaran sebagai saluran utama penerima informasi. Sedangkan 

indera pendengaran hanya mampu menerima informasi dari luar yang berupa 

suara. Berdasarkan suara, seseorang hanya akan mampu mendeteksi dan 

menggambarkan tentang arah, sumber, dan jarak suatu objek informasi tentang 

ukuran dan kualitas ruangan, tetapi tidak mampu memberikan gambaran  yang 

kongkret mengenai bentuk, kedalaman, warna, dan dinamikanya. Tunanetra juga 

akan mengenal bentuk, posisi, ukuran, dan perbedaan permukaan melalui 

perabaan. Melalui bau yang diciumnya ia dapat mengenal seseorang, lokasi, dan 

objek. Tunanetra juga dapat mengenal objek melalui rasanya walaupun terbatas. 

Selain itu, tunanetra dapat mengenal setiap bunyi yang didengarnya dan bau yang 

diciumnya. Implikasinya, kebutuhan akan ransangan sensoris bagi anak tunanetra 
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harus benar-benar diperhatikan agar ia dapat mengembangkan pengetahuannya 

tentang benda-benda dan peristiwa-peristiwa yang ada di lingkungannya 

(Somantri 2007:68) 

         Perkembangan kemampuan bahasa dan komunikasi anak tunarungu 

terutama yang tergolong tunarungu total (deaf) tentu tidak mungkin untuk sampai 

pada penguasaan bahasa melalui pendengarannya, melainkan melalui 

penglihatannya dan memanfaatkan sisa pendengarannya. Oleh sebab itu 

komunikasi bagi anak tunarungu mempergunakan segala aspek yang ada pada 

dirinya. Adapun berbagai media komunikasi yang dapat digunakan sebagai 

berikut : 

1) Bagi anak tunarungu yang mampu bicara, tetap menggunakan bicara sebagai 

media dan membaca ujaran sebagai sarana penerimaan dari pihak anak 

tunarungu. 

2) Menggunakan media tulisan dan membaca sebagai sarana penerimaannya. 

3) Menggunakan isyarat sebagai media. 

         Banyak  alternatif untuk membantu orang berkomunikasi tanpa harus 

melalui bicara, alat bantu tersebut antara lain : sistem tukar gambar, bahasa 

isyarat, menulis, mengetik, dan membaca.  

 

1.5.4 Pengembangan Sistem Informasi 

         Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengembangan memiliki arti 

proses, cara, dan perbuatan mengembangkan. Sistem memiliki tiga arti yaitu:  1) 

Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu 
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totalitas; 2) Susunan yang teratur dari pandangan, teori, dan asas; 3) Metode 

(Balai Pustaka, 2002:538). Sedangkan informasi mengandung arti penerangan,  

pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Sesuai dengan rumusan masalah 

mengenai pengembangan informasi yang penulis bahas, maka yang dimaksudkan 

adalah penyelenggaraan fasilitas penyandang cacat di Museum Negeri provinsi 

Sulawesi Tenggara perlu diadakan yang diawali dari yang sedernana, yang belum 

ada kemudian diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan penyandang cacat di 

museum. Sistem informasi adalah interaksi antara data, manusia dan prosedur untuk 

memberikan suatu penyelesaian berupa informasi yang dapat dipakai untuk mengambil suatu 

tindakan. Dengan kata lain bahwa penyelenggaraan sistem informasi adalah perbuatan 

penyelenggaraan yang perlu diadakan dari yang sederhana, yang belum ada kemudian 

diimpementasikan berupa penerangan, pemberitahuan tentang sesuatu hal dengan perangkat 

unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Jadi 

penyelenggaraan sistem dilakukan karena sistem yang lama masih sangat sederhana, belum 

ada untuk penyandang cacat, kemudian diimplementasikan agar bisa memenuhi kebutuhan 

bagi penyandang cacat baik fasilitas fisik maupun non fisik.  

            Judul dari penelitian ini adalah “Pengembangan sistem Informasi bagi Pelayanan 

Pengunjung Penyandang Cacat, Studi Kasus di Museum Negeri Provinsi Sulawesi 

Tenggara”. Berdasarkan judul di atas maka Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara 

harus penyelenggaraan fasilitas penyandang cacat yang diawali dari yang 

sedernana, yang belum ada, kemudian diimplementasikan sesuai dengan 

kebutuhan penyandang cacat. Adapun museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara telah 

menyediakan pelayanan informasi hanya untuk pengunjung umum seperti fasilitas fisik 
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berupa undak-undakan (tangga) yang sangat sederhana, kemudian tangga yang sederhana 

tersebut diberikan penanda dan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan penyandang 

tunanetra agar lebih memudahkan, lebih berhati-hati dan aman melewati undak-undak 

(tangga) di museum tersebut. Mengingat pengunjung berdasarkan jenisnya ada umum dan 

ada pengunjung penyandang cacat. Dengan demikian pengunjung penyandang cacat dapat 

saja berkunjung ke museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan uraian di atas, 

maka informasi  bagi pengunjung penyandang cacat yang ada di Museum Negeri Provinsi 

Sulawesi Tenggara harus segera diadakan, diselenggarakan dan diimplementasikan karena 

masih sangat sederhana, dan belum ada bagi  pengunjung tunanetra dan tunarungu. Kondisi 

pengunjung tunanetra yang tidak bisa menerima informasi secara visual dan pengunjung 

tunarungu yang hanya mengandalkan informasi secara visual karena tidak bisa menerima 

informasi dengan audio maka, museum harus bisa menyelenggarakan dan 

mengimplementasikan informasi. Manfaat bagi pengunjung tunanetra dan tunarungu sendiri 

adalah yaitu agar pengunjung tunanetra dan pengunjung tunarungu mudah memahami dan 

mengerti informasi yang disampaikan melalui koleksi di museum. 
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Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6   Metode Penelitian 

           Metode penelitian untuk mengkaji rumusan masalah yang ada 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif yang 

digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong 

Kondisi faktual  

Belum ada 

aksesibilitas 

sarana informasi 

bagi penyandang 

tunanetra dan 

tunarungu 

Masalah 

• Belum tersedia media komunikasi bagi 

penyandang tunanetra dan tunarungu 

• Fasilitas pelayanan informasi pengunjung 

penyandang cacat (tunanetra, tunarungu) 

• Pengembangan sistem informasi bagi 

pengunjung tunanetra dan tunarungu. 

 

Kondisi Ideal  

• Ada akses bagi 

penyandang 

tunanetra dan 

tunarungu 

• Informasi 

lengkap 

• Ada huruf 

braille 

• Pemandu bisa 

bahasa isyarat 

Konsep : 

• Peningkatan  SDM (pemandu) bisa 

berbahasa isyarat bagi tunarungu 

• Ada koleksi replika yang bisa 

disentuh oleh penyandang tunanetra 

• Braille corner (ruang khusus 

replika)    

• Ada label khusus buat tunanetra 

• Kerjasama dengan Sekolah Luar 

Biasa, lembaga berwenang dan 

komunitas tunanetra dan tunarungu 

 

• Kaidah museologi 

• Komunikasi 

• Penyandang tunanetra dan 

tunarungu (metode 

pembelajaran di sekolah)  

 

 

 

 

 
 

 

Sasaran yang ingin dicapai : 

• Ada fasilitas pelayanan informasi bagi 

penyandang cacat 

• Informasi menjadi efektif  bagi penyandang 

cacat 

 

 

 

 
 

 

Latar Belakang : 

• Museum terbuka untuk umum dan  

sebagai media pendidikan non 

formal 

• Hak WNI memperoleh pendidikan, 

termasuk penyandang cacat 

• UU mengatur dan memberikan 

akses. UUD 1945, UU RI No. 20 

Thn 2003, dan UU RI no. 4 thn 

1997 tentang Penyandang Cacat 

pasal  7 dan 8. 

Bagan 1.3 Kerangka Pemikiran 
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2010: 4).  Berdasarkan defenisi yang telah disintesiskan metode penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang 

apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan dll. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode ilmiah (Moleong 2010: 6).  

Penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, yang 

mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, 

mengadakan analisis data secara induktif, menggarahkan sasaran penelitiannya 

pada usaha menemukan teori-teori dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan 

proses daripada  hasil. Metode yang digunakan berupa pengamatan atau observasi, 

pemanfaatan dokumen dan wawancara. Tahapan penelitian yang dilakukan 

adalah: 

1.6.1 Tahap pengumpulan data  

1). Studi Pustaka 

Studi pustaka dimaksudkan untuk memperoleh sejumlah literatur yang 

berkaitan dengan topik penulisan sehingga menambah wawasan dan 

pemahaman terhadap permasalahan yang akan diteliti yaitu dengan 

menelaah sejumlah buku dan hasil-hasil penelitian terdahulu, untuk 

memperoleh informasi yang ada hubungannya dengan museum. Selain itu 

literatur lainnya mengenai koleksi museum sebagai  sumber informasi bagi 

pengunjung, komunikasi, media penyampaian informasi serta pendidikan 

bagi anak-anak bagi tunanetra dan tunarungu.    
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2). Observasi Lapangan 

Dilakukan dengan mendatangi objek penelitian, melakukan 

pengamatan terhadap sarana informasi dan cara penyampaian informasi 

yang dilakukan oleh petugas museum serta aktifitas yang dilakukan para 

penyandang cacat di Sekolah Luar Biasa (SLB). Melakukan pengamatan 

secara terbuka yang diketahui oleh subjek dan yang tidak diketahui oleh 

subjek atau tertutup. Serta akan dilakukan pengamatan dan pencatatan apa 

yang dilakukan oleh subjek. 

3). Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan keterangan dari narasumber secara langsung dan dianggap 

mempunyai kompetensi tentang masalah yang diangkat dalam penelitian ini, 

seperti pejabat museum, petugas museum, pengejar Sekolah Luar Biasa 

(SLB) dan anak penyandang cacat tunanetra dan tunarungu. 

1.6.2   Analisis data 

         Tujuan analisis data  adalah untuk menyediakan informasi dasar yang 

diperlukan bagi pengumpulan data lebih lanjut tentang kondisi faktual Museum 

Negeri Sulawesi Tenggara. Data tersebut mengenai sarana dan pelayanan 

informasi yang ada di Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara, serta 

menginventarisasi semua sarana yang ada apakah sesuai untuk diberikan kepada 

pengunjung tunanetra dan tunarungu. Untuk mendukung analisis data, maka 

teknik penelitian yang dilakukan adalah antara lain: pertama akan mengumpulkan 

data yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai misalnya data 
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tentang Museum Provinsi Sulawesi Tenggara berupa dokumen dan laporan. Tahap 

ini diawali dengan menghimpun data tertulis (kepustakaan) yang dilakukan 

melalui penelusuran terhadap tulisan-tulisan yang menunjang penelitian ini. 

Tahap berikutnya adalah melakukan metode pengamatan lapangan; pengamatan 

lapangan dilakukan untuk melihat langsung kondisi faktual Museum Negeri 

Sulawesi Tenggara dan kegiatan penyandang cacat yang berada di  Sekolah Luar 

Biasa (SLB) Mandara Sulawesi Tenggara dan Bintang Harapan Bandung.  

Mencatat semua hasil observasi, proses komunikasi serta perilaku penyandang 

tunanetra dan tunarungu. Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara 

deskriptif dalam upaya pengembangan sistem informasi bagi penyandang 

tunanetra dan tunarungu. 

1.6.3 Lokasi penelitian 

         Penelitian ini dilakukan di Museum Negeri  Provinsi Sulawesi Tenggara 

1.6.4 Jadwal Penelitian 

N

o 
kegiatan 

Bulan/tahun 
Juni-

Sept. 

2011 

Okt. 

2011 

Nov.

2011 

Des. 

2011 

Jan. 

2012 

Feb 

2012 

Mar 

2012 

Apr 

2012 

1. Penelitian awal 

 

        

2. Pengumpulan data 

 

        

3. Bimbingan 

penyusunan 

proposal 

        

4. Seminar usulan 

penelitian 

        

5. Penelitian lanjutan 

 

        

6. Penyusunan tesis 

dan bimbingan 

        

7. Ujian tesis 

 

        

 
Tabel 1.1. Jadwal Penelitian 
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1.7 Sistematika Penulisan 

         Sistematika penulisan  usulan penelitian tesis berjudul “Sistem 

Pengembangan Informasi bagi Pelayanan Pengunjung Penyandang Cacat, Studi 

Kasus di Museum Provinsi Sulawesi Tenggara” yang diuraikan dalam lima bab, 

terdiri atas:  

        Bab I Pendahuluan, terdiri dari tujuh subbab yang menguraikan latar 

belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

metode penelitian, sistematika penulisan, dan kerangka pemikiran teoretis yang 

menguraikan  teori museum, teori komunikasi dan teori mengenai penyandang 

cacat. 

        Bab II Tinjauan Pustaka. Tinjauan pustaka adalah menguraikan hasil 

penelitian terdahulu dan beberapa tulisan yang berkaitan dengan topik atau 

masalah yang akan diteliti, serta mengungkapkan manfaat hasil penelitian 

terdahulu terhadap penelitian yang tengah dikerjakan serta perbedaan substansial 

antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang tengah dilakukan.  

        Bab III Kondisi Faktual Museum Negeri Sulawesi Tenggara, menguraikan 

tentang lingkungan dan bangunan Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara 

dan fasilitas yang ada didalamnya, struktur organisasi dan sumber daya manusia, 

penyajian informasi koleksi di ruang pameran tetap dan pelayanan informasi. 

         Bab IV. Model pengembangan informasi bagi pelayanan pengunjung 

penyandang cacat, yaitu terdiri atas analisis lokasi dan bangunan museum, 

pengelola museum dan konsep pengembangan informasi yang ditawarkan.  
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         Bab V Penutup berisi Simpulan dan Saran yang menguraikan pernyataan 

pernyataan penulis tentang hasil kajian dan hasil analisis serta saran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

         Berdasarkan topik penelitian yang penulis bahas mengenai “Pengembangan 

Sistem Informasi bagi   Pelayanan Pengunjung Penyandang Cacat studi kasus di 

Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara”, diperlukan beberapa tintauan 

pustaka baik berupa tesis maupun buku yang menjadi kajian dalam penulisan ini. 

Kajian  tersebut memberikan manfaat bagi penulis dalam memperoleh informasi 

mengenai daftar pustaka yang berkaitan dengan topik yang penulis teliti sehingga 

memperkuat dalam melakukan analisis. Penulisan Tesis mengenai Pengembangan 

Sistem Informasi bagi Pelayanan Pengunjung Penyandang Cacat belum ada, 

namun ada beberapa tulisan yang membahas tentang Pengembangan media 

komunikasi website, upaya pengembangan audiovisual dan Pengelolaan Koleksi 

di Museum. Selain itu, ada beberapa buku yang membahas mengenai pelayanan 

penyandang cacat.  Adapun tesis dan buku yang menjadi acuan dalam penulisan 

ini antara lain: 

2.1 Tesis 

          Pertama tesis berjudul Pengelolaan Koleksi di Museum, Sebagai Media 

Pendidikan Non Formal Di Museum Negeri Sulawesi Tenggara, tesis ini ditulis 

oleh Laudin dari Program Magister Museologi Program Pascasarjana Fakultas 

Sastra Universitas Padjadjaran pada tahun 2010 dengan jumlah halaman sebanyak 

179, tesis ini membahas tentang pengelolaan koleksi yang ada di Museum Negeri 
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Sulawesi Tenggara sebagai media pendidikan non formal yang mengkaji dan 

menguraikan pengelolaan koleksi dan informasinya agar dapat dipahami dan 

menarik siswa untuk berkunjung ke museum. Teori yang menjadi landasan dalam 

tesis tersebut yaitu : Museologi, komunikasi, dan penyandang cacat.  

          Hasil penelitian dari tesis tersebut menunjukkan bahwa Museum Negeri 

Provinsi Sulawesi Tenggara telah memiliki program untuk pendidikan seperti 

memperkenalkan museum ke sekolah, dan pameran keliling, dalam tugasnya 

sebagai media pendidikan non formal namun belum berjalan sebab sarana dan 

prasarana pendukung program pendidikan belum mampu membangkitkan rasa 

ingin tahu dan rasa ingin tahu dan daya kritis pengunjung.  

          Museum sebagai media pendidikan non formal hendaknya melengkapi 

sarana dan prasarana, mengadakan program publikasi, melengkapi informasi 

koleksi, melalui brosur, label buku dan disebarkan ke sekolah-sekolah, kembali 

menggalakkan program pameran keliling, serta pemandu menguasai informasi 

koleksi diruang pameran tetap, dan berpedoman pada proses interaksi, 

merencanakan, membimbing mentransfer informasi untuk menarik peserta 

panduan dan memahami tujuan yang hendak dicapai oleh museum. Meskipun 

sudah membahas masalah museum sebagai media pendidikan non formal tapi 

pembahasan yang dilakukan hanya untuk pengunjung umum, tidak membahas 

pengunjung penyandang cacat. 

          Kegunaan dari tulisan ini, membantu dalam memahami kondisi faktual 

Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara dan media pendidikan yang 

digunakan.  
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          Kedua tesis berjudul Pengembangan Media Website dalam Upaya 

Peningkatan Kualitas Informasi pada Museum La galigo Provinsi Sulawesi 

Selatan oleh Nurbiyah Abubakar dari Program Magister Museologi Program 

Pascasarjana Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran tahun 2009. Tesis ini 

memiliki 111 halaman. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini yaitu 

bagaimana mewujudkan fungsi museum sebagai sumber informasi sehingga 

mampu meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap museum. Peningkatan 

apresiasi masyarakat tersebut sesuai dengan perkembangan teknologi, dilakukan 

oleh pihak museum dengan membuat website museum. Tujuan dari tesis adalah 

untuk mengetahui penggunaan media komunikasi informasi yang diterapkan pada 

Museum La Galigo, untuk mengetahui hal apa saja yang perlu disajikan dalam 

website museum guna meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap museum, dan 

meningkatan kualitas informasi Museum La Galigo melalui penggunaan media 

komunikasi website. 

        Penyajian informasi melalui website sangat dipengaruhi oleh sumber daya 

manusia yang ada di Museum La Galigo. Dengan tesis ini dapat membantu untuk 

memahami pentingnya sumber daya manusia yang tersedia disebuah museum 

khususnya dalam pengelolaan dan penyampaian informasi. Bahasan mengenai  

pengembangan website ini memberikan tambahan pengetahuan mengenai media 

informasi lain yaitu media elektronik.  

         Ketiga tesis  berjudul Upaya Pengembangan Ruang Audivisual sebagai 

Media Pembelajaran di Museum UPTD Sulawesi Tengah, di tulis Hj. Dandeng 

Djamrud (alm) dari Program Magister Museologi Program Pascasarjana Fakultas 
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Sastra Universitas Padjadjaran tahun 2009, dalam tesis almarhum, beliau menulis 

bahwa di Museum UPTD Sulawesi Tengah pelayanan dan sistem manajemen 

ruangan audio visual dan kelengkapan peralatan audio visual belum baik dan 

lengkap. SDM pengelola ruang audio visual berdasarkan kuantitas dan kualitas 

masih kurang sehingga berdampak pada pengembangan ruang audiovisual serta 

kebutuhan pembelajaran tentang museum. 

          Penelitian menunjukkan bahwa sistem manajemen audiovisual yang baik, 

idealnya harus utuh dan terpadu dengan semua bidang teknis yang ada di 

museum. Pengadaan sarana dan prasarana audiovisual harus disesuaikan dengan 

kebutuhan dan mengikuti perkembangan teknologi informasi serta teknologi 

komputer. SDM pengelola ruang audiovisual harus memiliki kualitas dan 

terampilan serta jumlah SDM harus disesuaikan dengan kebutuhan. Bahasan 

pengembangan audiovisual ini menambah pengetahuan tentang unsur-unsur yang 

harus dilengkapi dalam mengembangkan audio visual. Seperti manajemen yang 

baik, sarana dan prasarana yang lengkap, serta SDM yang berkualitas dan sesuai 

dengan jumlah yang diperlukan. 

2.2 Buku 

         Pertama, buku berjudul Museum Basics, ditulis oleh Timothy Ambrose dan 

Crispin Paine. Tulisan Timothy Ambrose dan Crispin Paine ini berjumlah 316 

halaman dan dicetak pada tahun 1993, Tulisan ini memaparkan bahwa museum 

tidak boleh diskriminatif dan harus aksesibel bagi penyandang cacat.  

         Pengelolaan museum yang aksesibel bagi penyandang cacat dimulai dari 

luar museum dan dalam museum, seperti penyediaan tanda-tanda khusus bagi 
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penyandang cacat yang tunanetra di luar ruangan yang menunjukkan arah masuk 

ke museum  sedangkan di dalam ruangan selain tanda-tanda khusus menyediakan 

koleksi yang dapat disentuh.   

         Selain itu, menguraikan tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk 

aksesibilitas pelayanan pengunjung yang cacat di luar maupun yang ada di dalam 

museum, buku ini menyarankan bagi museum yang akan menerima pengunjung 

penyandang cacat untuk membangun hubungan dengan komunitas penyandang 

cacat yang ada, serta menyarankan perlunya mengadakan pelatihan bagi pekerja 

museum agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada penyandang cacat. 

         Kedua buku berjudul Museum, Media, Message yang ditulis pada halaman 

diterbitkan tahun 1995. Pada Bab II bagian ke-13 buku ini membahas tentang  

kolaborasi antara museum dan para penyandang cacat pada halaman 154-158.  

         Tulisan didalam buku ini dapat membuka wawasan bagi museum dan 

pengelola museum bahwa penyandang cacat juga pemilik kebudayaan, sikap 

diskriminatif perlu dihindari dengan memberikan pelayanan yang sama. Para 

penyandang cacat, dapat belajar seperti orang pada umumnya dengan 

menggunakan metode pembelajaran khusus bagi penyandang cacat seperti 

menyentuh objek dan menggunakan huruf braille bagi tunanetra. Kolaborasi 

antara museum dan penyandang cacat dapat pula dilakukan untuk memberikan 

akses memperoleh pengetahuan di museum.  

          Buku ini sangat bermanfaat karena menambah wawasan bagi penulis bahwa 

kerjasama sama dengan pihak-pihak terkait sangat berguna untuk membuka 

halangan akibat perbedaan  kemampuan yang dimiliki setiap orang. Untuk 
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jelasnya berikut matriks berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan untuk 

melihat sumber buku, tesis, artikel ataupun laporan yang ada. Intisari  dari bacaan 

tersebut kemudian dimasukkan kedalam matriks berdasarkan isi buku dan manfaat 

buku yang dapat diambil dari kajian pustaka yang ada : 

 

Matriks Tinjauan Pustaka 

No. 
Judul/Artikel/Laporan/Tesis/

Buku 
Isi Manfaat 

1 2 3 4 

I Tesis  

1. Pengelolaan Koleksi Museum, 

Sebagai Media Pendidikan Non 

Formal Di Museum Negeri 

Sulawesi Tenggara ditulis oleh 

Laudin pada tahun 2010, 

jumlah halaman sebanyak 179. 

Tulisan ini memaparkan 

persamaan dengan penelitian 

terdahulu yaitu 

lokasi Penelitian yang sama 

di Museum Negeri Provinsi 

Sulawesi Tenggara. 

Perbedaannya yaitu 

kajian penelitian tesis  

terdahulu,  berfokus pada 

museum sebagai media 

pendidikan non formal dan 

masalah informasi di 

museum dibahas hanya 

sepintas. 

Menjadi referensi untuk 

mengetahui apa yang telah 

dibahas dalam tesis 

sebelumnya serta 

mengetahui kondisi faktual 

lokasi penelitian  

2 

 

Pengembangan Media Website 

dalam Upaya Peningkatan 

Kualitas Informasi pada 

Museum La galigo Provinsi 

Sulawesi Selatan oleh Nurbiyah 

Abubakar dari Program 

Magister Museologi Program 

Pascasarjana Fakultas Sastra  

Penelitian ini memiliki 

persamaan dengan penelitian 

sebelumnya yaitu 

Sama-sama membahas 

mengenai pengembangan 

komunikasi 

Perbedaannya terletak pada 

fokus kajian, penelitian 

sebelumnya mengenai 

Menjadi bahan masukan 

dan referensi mengenai 

media komunikasi website 
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1 2 3 4 

 Universitas Padjajaran tahun 

2009 

pengembangan informasi 

melalui website sedangkan 

penulis mengenai sistem 

informasi bagi penyandang 

cacat 

 

3. Upaya Pengembangan Ruang 

Audivisual sebagai Media 

Pembelajaran di UPTD 

Sulawesi, di tulis Hj. Dandeng 

Djamrud dari Program Magister 

Museologi Program 

Pascasarjana Fakultas Sastra 

Universitas Padjajaran tahun 

2009. 

Penelitian ini memiliki 

persamaan dengan penelitian 

sebelumnya mengenai 

pengembangan  media 

komunikasi. 

Perbedaannya terletak pada 

pokok bahasan penelitian 

berfokus pada ruang 

pembelajaran audio visual 

maupun tulisan untuk 

pengunjung umum 

sedangkan penulis lebih 

menekankan pelayanan 

informasi bagi berkebutuhan 

khusus (penyandang cacat) 

Sebagai referensi 

mengenai media informasi 

audio visual. 

II Buku 

1. Buku berjudul Museum Basics, 

ditulis oleh Timothy Ambrose 

dan Crispin Paine. Tulisan 

Timothy Ambrose dan Crispin 

Paine ini berjumlah 316 

halaman dan dicetak pada tahun 

1993. 

Tulisan ini memaparkan 

mengenai pelayanan 

penyandang cacat di 

museum. yang menuliskan 

bahwa museum tidak boleh 

diskriminatif dan harus 

aksesibel bagi penyandang 

cacat.  

Pengelolaan museum yang 

aksesibel bagi penyandang 

cacat dimulai dari luar 

museum dan dalam museum, 

seperti penyediaan tanda-

tanda khusus bagi  

Menjadi masukan dalam 

menawarkan konsep bagi 

pelayanan pengunjung 

museum yang 

membutuhkan pelayanan 

khusus (penyandang 

cacat). 
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1 2 3 4 

  penyandang cacat yang tuna 

netra di luar ruangan yang 

menunjukkan arah masuk ke 

museum  sedangkan di 

dalam ruangan selain tanda-

tanda khusus menyediakan 

koleksi yang dapat disentuh. 

 

2. Buku berjudul Museum, Media, 

Message yang diedit oleh 

Eilean Hopper, Greenhill pada 

Tahun 1995 halaman 154-158. 

Para penyandang cacat dapat 

belajar seperti orang pada 

umumnya dengan 

menggunakan metode 

pembelajaran khusus bagi 

penyandang cacat seperti 

menyentuh objek dan 

menggunakan huruf braille 

bagi tunanetra. Kolaborasi 

antara museum dan 

penyandang cacat 

dapat pula dilakukan untuk 

memberikan akses 

memperoleh pengetahuan di 

museum melalui koleksi 

yang dipamerkan dan  

bagaimana museum 

berkolaborasi dengan para 

pengunjung kebutuhan 

khusus 

Memberikan referensi dan 

menambah wawasan bagi 

penulis bahwa kerjasama 

sama dengan pihak-pihak 

terkait sangat berguna 

untuk membuka halangan 

akibat perbedaan  

kemampuan yang dimiliki 

setiap orang.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.2. Tinjauan Pustaka 
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BAB III 

KONDISI FAKTUAL MUSEUM NEGERI PROVINSI  

SULAWESI  TENGGARA 

 

 

3.1 Sejarah Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara 

         Pembangunan Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara berawal dengan 

adanya proyek nasional.  Proyek tersebut  mencanangkan pembangunan museum 

di seluruh Indonesia. Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui Direktorat 

Permuseuman, melaksanakan pembangunan museum secara bertahap melalui 

program Proyek Pembinaan dan Pengembangan Permuseuman yang dianggarkan 

dalam program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Latar belakang 

pembangunan museum antara lain: masyarakat menyadari pentingnya museum, 

museum sebagai pusat ilmu pengetahuan, seni dan budaya.  

         Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara mulai dibangun secara 

bertahap sejak tahun 1981. Lahan museum saat itu seluas 10.000M
2
,  pada tahun  

1984 museum menambah luasnya menjadi 18.500M
2
. Setelah beberapa gedung 

museum selesai, maka Museum Provinsi Sulawesi Tenggara diresmikan pada 

tanggal 9 Januari  1991 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan No. 001/0/1991. Dalam surat keputusan tersebut menyatakan bahwa 

museum sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 

Walaupun museum telah diresmikan pada tahun 1991, namun pembangunan fisik 

museum masih terus dilakukan hingga tahun 1994. Gedung yang dibangun pada 
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saat itu adalah gedung pameran tetap yang dibangun seluas 900 M
2
 melalui 

anggaran kegiatan tahun 1994/1995.  

          Perubahan struktur pengelolaan Museum Negeri Provinsi Sulawesi 

Tenggara terjadi ketika  pemberlakuan Undang-undang  nomor  22 tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah.  Perubahan struktur ini berdampak pada 

pengelolaan Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Surat 

Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara nomor  425 tahun 2001 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Museum 

Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah 

(UPTD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara. 

          Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah nomor 41 tahun 2007, Satuan 

Kerja Pelaksana Daerah, Badan Pariwisata, Seni dan Budaya ditingkatkan 

statusnya menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Museum yang sebelumnya di bawah koordinasi Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan berpindah pengelolaannya di bawah Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata sehingga menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata. Berkaitan dengan perubahan kebijakan pemerintah tersebut, maka 

pengelolaan Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara turut berubah.  
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3.2 Lingkungan dan Bangunan Museum  

3.2.1 Lingkungan Museum 

 

           Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara berada di Jalan Abunawas 

nomor 191 kota Kendari. Lokasi museum menjadi strategis karena letaknya di 

tengah kota. Letak museum yang berada di tengah kota, memberikan akses bagi 

masyarakat Kendari, sehingga masyarakat dapat dengan mudah berkunjung ke 

museum walaupun menggunakan transportasi umum. Foto 3.2.  Lokasi Museum 

Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan foto citra satelit.   

 

                             

 

           Lokasi Museum Negeri Provinsi berada di daerah perkantoran, pemukiman 

penduduk, dan Taman Kota. Tugu Persatuan menempati lokasi Taman Kota yang 

Foto 3.2  Lokasi Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara 

Foto Citra Satelit (sumber Google Earth, 2011) 
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merupakan ikon Kota Kendari. Taman Kota ini juga sebagai pusat  berbagai 

aktivitas masyarakat Kota Kendari seperti kegiatan pameran, pertunjukan musik, 

pasar murah, dan aktivitas olah raga. Bagian utara museum berbatasan dengan 

Jalan Abunawas dan Taman Kota. Bagian barat berbatasan dengan Jalan Sao-sao 

dan kafe, di sekitar Jalan Sao-sao juga terdapat sekolah, pemukiman penduduk, 

dan perkantoran.   Bagian timur museum berbatasan dengan Jalan Pasaeno Dua 

yang merupakan wilayah pemukiman penduduk, Kantor Dinas Pekerjaan Umum 

serta Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Bagian selatan museum 

terdapat Jalan Pasaeno Satu dan Taman Budaya. 

 

                     

 

      

 

         Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki luas lahan sebesar 

18.500 M
2
 (foto 3.3). Luas halaman sebesar 13.491 M

2
. Lahan tersebut sebagian 

Foto 3.3  Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara  

(dok. Eny S. Koty, 2010) 
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digunakan sebagai taman dan sebagian sebagai tanah lapang yang ditumbuhi 

rumput. Taman patung kuda (foto 3.4a) dan papan nama museum berada di depan 

lokasi arah utara. Selain taman depan lokasi yang memiliki patung kuda, terdapat 

juga taman yang letaknya berada di tengah lokasi di antara bangunan lainnya. Di 

dalam taman terdapat tiga buah gazebo. Dua gazebo berada di tengah taman (foto 

3.4b), sedangkan satu gazebo berada di pinggir taman. Masing-masing gazebo 

memiliki empat tempat duduk. Keempat tempat duduk tersebut berbentuk persegi 

panjang dan ditata mengelilingi meja beton. Jalan menuju gazebo memiliki lebar 

satu meter dan terbuat dari beton. Permukaan jalan ke gazebo kondisinya retak-

retak, jalan ditumbuhi rumput, dan tidak rata. Antara jalan dan lantai gazebo 

memiliki undakan setinggi 20 cm. kondisi jalan menuju gazebo akan menyulitkan 

penyandang cacat terutama bagi tunanetra dan tunadaksa yang menggunakan 

kursi roda untuk dapat menikmati fasilitas yang ada di taman tersebut. 

 

 

 

 

                                         a                                                                                   b                                                         

 

Foto 3.4  Kondisi fasilitas pengunjung di lingkungan museum. Tanda dalam kotak merah 

memperlihatkan (a) Patung kuda (b) Gazebo di tengah taman yang sulit dijangkau oleh tunanetra 

dan tunadaksa (dok. Eny S. Koty, 2010) 
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        Gerbang utara merupakan jalan utama menuju ke museum, gerbang selatan 

merupakan jalan keluar. Gerbang yang berada disebelah selatan dalam kondisi 

terkunci dan jalan dipenuhi rumput sehingga drainase tidak terlihat lagi (foto 

3.5a). Jalan menuju gedung pameran tetap dari pintu gerbang utara memiliki lebar  

jalan empat meter,  jalan tersebut terbuat dari beton (foto 3.5b). Permukaan kedua 

jalan (foto 3.5) bergelombang, tidak rata, bahkan berlubang. Batu-batu kerikil 

tersebar di jalan dan di sela-sela beton yang kosong, ditumbuhi rumput-rumput 

yang merambat. Di sisi kiri dan kanan jalan terdapat drainase yang di tumbuhi 

rumput-rumput hingga menutupi sebagian badan jalan. Kondisi jalan yang 

tertutup rumput serta drainase yang terbuka disepanjang jalan dapat 

membahayakan pengunjung tunanetra dan pengunjung yang menggunakan kruk 

atau pun kursi roda. 

 

 

 

 

        Tempat parkir berada di bagian samping lokasi arah barat dekat pos jaga. 

Tempat  parkir tersebut permukaan lantainya tidak rata dan tertutup rumput. Di 

Foto 3.5 Kondisi jalan di museum yang kurang aman bagi tunanetra. Kotak merah 

memperlihatkan  (a) Jalan di penuhi rumput di pintu gerbang selatan (b)  Drainase terbuka di sisi 

jalan menuju gedung pameran tetap yang dapat membahayakan penyandang tunanetra  (dok. Eny 

s. Koty 2010). 

a b 
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area parkir terdapat tiga pohon palem, dan satu pohon beringin. Pohon-pohon 

tersebut merupakan pohon pelindung, yang berada di pinggir jalan area parkir 

yang luasnya 1.967M
2
. Kondisi lantai yang tidak rata pada tempat parkir akan 

menyulitkan pengunjung yang menggunakan kursi roda dan tunanetra untuk 

berjalan. 

         Kondisi lingkungan museum tidak memiliki penanda (simbol) sebagai 

penunjuk arah dari satu tempat ketempat yang lain. Jalan-jalan tersebut tidak 

dilengkapi marka jalan dan tanda-tanda khusus yang dapat digunakan untuk 

penyandang cacat. Selain marka jalan, tidak tersedia juga fasilitas jalan. Seperti 

ramps, dan jalur pemandu lainnya.                               

3.2.2 Bangunan Museum 

        Bangunan museum terdiri atas 12 bangunan. Bangunan tersebut  terdiri atas 

pos jaga, garasi mobil, gedung pameran tetap, gedung pameran temporer, 

laboratorium, gedung administrasi, tempat koleksi rumah perahu suku Bajo, 

tempat koleksi mobil, tempat koleksi ikan paus, gedung kuratorial, tempat 

penampungan air, gedung penyimpanan koleksi (storage), dan koleksi rumah adat 

suku Tolaki pada denah 3.1.  

        Jika kita berada di tengah museum maka Pos Jaga (denah 3.1A) terletak di 

bagian sudut kiri depan lokasi, arah utara museum. Pos jaga tersebut berukuran 12 

M
2
, memiliki dua ruangan untuk tempat jaga dan loket untuk menjual karcis 

museum. 

         Gedung pameran temporer (denah 3.1B) berada di bagian sudut kanan depan 

lokasi, arah utara. Gedung pameran temporer memiliki luas 500 M
2
. Namun 
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pemerintah daerah mengambil alih gedung tersebut dan menjadikan kantor 

Perusahaan Daerah Utama Sulawesi Tenggara saat diberlakukannya otonomi 

daerah. Hal tersebut menjadi penyebab museum Negeri Provinsi Sulawesi 

Tenggara tidak memiliki gedung pameran temporer lagi.  

          Gedung laboratorium (denah 3.1C) terletak di samping lokasi arah barat. 

Laboratorium tersebut berukuran 110 M
2 

di depannya terdapat pohon pelindung 

dan di samping kanannya terdapat bunga yang dijadikan pagar. 

          Lokasi samping arah timur museum adalah gedung administrasi (denah 

3.1D). Di dalam gedung administrasi terdapat beberapa ruangan antara lain: ruang 

kepala museum, ruang kepegawaian, ruang pertemuan, ruang komputer, ruang 

keuangan, dan ruang perpustakaan. Luas gedung administrasi tersebut sebesar
 
450 

M
2
.  

         Tempat koleksi rumah perahu suku Bajo (denah 3.1E) berukuran 72 M
2
. 

letaknya di samping lokasi arah timur, tepat di belakang gedung laboratorium. 

Tempat koleksi dikelilingi pagar kayu dengan cat yang mulai mengelupas. Lantai 

tempat koleksi terbuat dari lantai semen, di bawah koleksi ada lantai yang  

berlubang, sehingga ditumbuhi rumput. Informasi nama koleksi terbuat dari kayu. 

Papan nama koleksi tersebut digantungkan di atas plafond pintu masuk koleksi. 

Tulisan nama koleksi telah pudar dan tidak dapat terbaca lagi. Jalan menuju 

koleksi rumah perahu terbuat dari beton, pada sisi kiri dan kanannya terdapat 

drainase foto 3.6a. 

         Lokasi tengah museum di antara bangunan lainnya, terdapat rumah koleksi 

mobil (denah 3.1F) yang telah digunakan oleh Gubernur pertama Provinsi 
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Sulawesi Tenggara, J. Wayong dan mantan presiden Republik Indonesia kedua. 

Tempat koleksi mobil tersebut berukuran 35 M
 2

. Lantai tempat koleksi terbuat 

dari ubin berwarna putih, di depan rumah koleksi mobil terdapat drainase (foto 

3.6b). Papan nama koleksi mobil telah pudar dan tidak terbaca lagi.  

 

 

 

 

         Tempat koleksi ikan paus (denah 3.1G) berukuran 200M
2
. Letak tempat 

koleksi tersebut di bagian samping lokasi arah timur, di antara gedung 

administrasi dan gedung kuratorial. Tempat koleksi kerangka ikan paus terdapat 

undak-undakan (tangga) dengan ketinggian lantai 20 cm (foto 3.6c). Tempat 

koleksi diberi pintu dan pagar berwarna coklat. Cat pagar koleksi telah 

mengelupas. Lantainya terbuat dari ubin berwarna putih dan plafondnya terlihat 

rusak terkena air hujan. Penyajian informasi koleksi terbuat dari papan bertuliskan 

“koleksi ikan paus”. Tulisan pada papan koleksi tersebut sudah memudar 

sehingga sulit untuk dibaca. 

          Bak penampungan air (denah 3.1J), terbuat dari beton berada di samping 

lokasi arah timur, bersebelahan dengan gedung pameran tetap.  

a b c 

Foto 3.6 Jalan menuju koleksi luar ruangan (Outdoor Collections) yang dapat membahayakan 

pengunjung tunanetra. Tanda panah pada gambar di atas memperlihatkan: (a) Drainase terbuka yang 

terdapat di sisi kiri dan kanan jalan rumah koleksi perahu suku Bajo, (b) Drainase yang terdapat di 

depan rumah koleksi mobil, (c) Undak-undakan (tangga) yang terdapat di  depan rumah koleksi 

 ikan paus (dok. Eny, S. Koty: 2011) 
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        Gedung pameran tetap berada di bagian sudut kiri belakang arah selatan. 

Gedung tersebut memiliki luas bangunan 900 M
2
. Bentuk bangunan pameran 

tetap menggunakan arsitektur tradisional yang dikombinasikan dengan arsitektur 

modern.  Arsitektur tradisonal mengacu pada salah satu rumah adat Sulawesi 

Tenggara, yaitu rumah adat suku Buton (Kamali/Malige). Alasan pemilihan 

desain yaitu: a) Untuk menggambarkan identitas daerah; b) Untuk menonjolkan 

ciri khas daerah Sulawesi Tenggara; dan c) Mempertahankan identitas daerah 

tanpa menolak unsur-unsur modern.  

 

 

 

 

 

Pada gambar di atas, di depan pintu masuk Gedung pameran tetap terdapat undak-

undakan (tangga). Undak-undakan (tangga) tersebut terdiri atas tiga tahapan untuk 

sampai ke teras depan museum (foto 3.7a). Di dalam ruang pameran tetap terdiri 

atas dua lantai. Lantai pertama dan lantai  kedua dihubungkan dengan sebuah 

tangga (undak-undakan). Tangga tersebut berbentuk melengkung mengikuti 

                                       a                                                                    b 

 

Foto 3.7 Undak-undakan (tangga) yang berada di Gedung Pameran Tetap yang menyulitkan 

pengunjung tunanetra dan tunadaksa untuk masuk ke ruang pameran. Tanda panah memperlihatkan 

(a). Undak-undakan (tangga) yang berada di depan gedung pameran tetap, (b) Undak-undakan 

(tangga) di dalam ruang koleksi menuju lantai dua (dok. Eny S. Koty, 2010). 
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bentuk bangunan. Ketinggian tangga dari lantai dasar ke lantai dua 3,80 meter. 

Setelah tangga ketiga, terdapat bordes berbentuk setengah lingkaran. Lebar 

undakan 1,5 meter sedangkan tiap pijakan besarnya 28 cm dengan tinggi 20 cm. 

Undakan (tangga) tersebut dilengkapi dengan rambatan tangan (handrail), tinggi 

handrail satu meter dilengkapi dengan kaca pengaman.  

         Fasilitas pengunjung di gedung pameran tetap antara lain lobby, selain itu 

terdapat peturasan (toilet). Pintu peturasan berada di luar gedung, sehingga 

pengunjung yang ingin ke peturasan harus keluar gedung museum untuk bisa ke 

peturasan (toilet). Informasi peturasan bagi pria atau wanita pada daun pintu tidak 

nampak sama sekali. Sekilas pengunjung tidak akan mengetahui bahwa ruangan 

tersebut sebuah peturasan, kecuali pengunjung melihat kedalam ruangan tersebut, 

di mana terdapat kloset jongkok, bak air dan sebuah kran air. Secara umum, 

museum belum memiliki fasilitas fisik dan non fisik yang secara khusus bagi 

pengunjung penyandang cacat (foto 3.8). 

 

               

Foto 3.8 Kondisi Gedung Pameran Tetap. Pintu peturasan (toilet) tidak 

memiliki papan informasi sehingga menyulitkan pengunjung tunarungu 

(dok. Eny S. Koty, 2010) 

 

 

 

? 
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         Gedung kuratorial  dan ruang penyimpanan koleksi (storage) (denah 3.1I di 

bawah) terletak di bagian samping lokasi arah timur. Gedung tersebut berbentuk 

huruf L.  Gedung kuratorial memiliki beberapa ruang, antara lain: ruang 

bimbingan dan edukasi, ruang koleksi, ruang konservasi koleksi dan ruang 

penyimpanan koleksi (storage) foto 3.9a. Di sebelah kiri ruang kuratorial 

merupakan storage museum (foto 3.9b). 

 

 

 

         Bangunan terakhir adalah bangunan rumah adat Tolaki (denah 3.1I). 

Bangunan tersebut berada di bagian belakang lokasi arah selatan. Koleksi rumah 

adat tersebut terbuat dari kayu dan berbentuk rumah panggung, tangganya terletak 

di bagian depan rumah seperti foto 3.10.  

                                    a                                                                         b 

 

Foto 3.9 Kondisi Gedung Kuratorial dan Storage. (a) Gedung Kuratorial (b)  Gedung Storage  

(dok. Eny S. Koty, 2011) 
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         Untuk jelasnya berikut denah lingkungan dan bangunan Museum Negeri  

Provinsi Sulawesi Tenggara: 

 

Foto 3.10 Tampak depan koleksi rumah adat Tolaki 

 (dok. Eny S. Koty, 2011) 
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Keterangan denah : 

A.  Pos jaga 

B. Bekas gedung pameran temporer (PD Utama Sultra) 

C. Gedung laboratorium 

D. Gedung administrasi 

E. Koleksi rumah perahu suku Bajo 

F. Koleksi mobil 

G. Koleksi kerangka ikan paus 

H. Gazebo 

I. Gedung kuratorial dan storage 

Gambar 3.1 Denah lingkungan dan bangunan museum (Sumber: Museum Negeri Provinsi 

Sulawesi Tenggara). 
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J. Tower 

K. Gedung pameran tetap 

L. Koleksi rumah adat suku Tolaki 

 

Kesimpulan pada kondisi fasilitas fisik (lingkungan dan bangunan Museum 

Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara didesain untuk pengunjung umum dan belum 

untuk pengunjung penyandang cacat. Padahal pengunjung penyandang cacat 

memerlukan memerlukan tempat-tempat umum yang dapat dikunjunginya dengan 

mudah untuk memenuhi kebutuhannya selama berada di area museum seperti 

ruang pameran, kantin, peturasan (toilet) dan souvenir shop. 

 

3.3 Sumber Daya Manusia 

          Dalam sebuah lembaga tentu memerlukan pengelola yang akan mengatur 

dan menjalankan semua kegiatan yang menjadi visi dan misi dari lembaga 

tersebut. Program-program kegiatan yang telah direncanakan memerlukan sumber 

daya manusia yang handal agar segala program yang telah direncanakan dapat 

berjalan dengan baik sesuai target yang diharapkan oleh lembaga tersebut. 

           Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai lembaga juga 

memiliki sumber daya manusia untuk menjalankan segala kegiatan yang 

direncanakan. Jadi sumber daya manusia dalam sebuah museum memiliki arti 

yang signifikan, sama seperti koleksi yang ada. Pernyataan tersebut karena para 

pekerja museum yang akan mengelola, merawat dan memberikan arti bagi sebuah 

koleksi, memberikan informasi sehingga sebuah koleksi dapat memiliki nilai 

untuk dipamerkan 

.  
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         Sumber daya manusia yang ada di museum Sulawesi Tenggara tentu akan 

bekerja secara professional sesuai dengan uraian kerja yang diberikan.                  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007  tentang Satuan Kerja 

Pelaksana Daerah  Badan Pariwisata Seni dan Budaya ditingkatkan statusnya 

menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara. Museum 

yang sebelumnya merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan kemudian berpindah pengelolaannya di bawah Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata, jadi museum Negeri provinsi Sulawesi Tenggara 

merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 

Berdasarkan struktur organisasi di atas, maka museum dipimpin oleh seorang 

kepala museum dan berkewajiban memberikan laporan segala sesuatunya kepada 

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kepala museum membawahi tiga seksi 

dan sub bagian. Jadi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan museum 

adalah kepala museum, yang dibantu dengan kepala-kepala seksi beserta stafnya. 

Adapun tugas pokok dari tiap seksi dan Sub Bagian Tata Usaha yaitu seksi 

Bimbingan Edukasi melaksanakan tugasnya dalam kegiatan yang berhubungan 

dengan bimbingan dan edukasi, hubungan dengan masyarakat, kemitraan, 

penerbitan yang bersifat ilmiah, serta penanganan peralatan audiovisual. Seksi 

Koleksi melaksanakan tugasnya yang berkaitan dengan pelaksanaan identifikasi 

koleksi, klasifikasi koleksi, katalogisasi koleksi, penyajian koleksi, pengkajian 

dan penelitian, tulisan ilmiah, serta bahan informasi untuk penyusunan label. 

Seksi Konservasi dan Preparisasi bertanggung jawab terhadap perawatan koleksi, 

mengendalikan kelembaban suhu udara, penanganan laboratorium konservasi, 
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melaksanakan restorasi koleksi dan penataan pameran. Ketiga seksi yang ada di  

atas akan bekerjasama untuk dapat mengadakan sebuah pameran sesuai dengan 

tema-tema yang telah ditentukan sehingga koleksi memiliki informasi dan siap 

dipamerkan bagi pengunjungnya. Sedangkan tugas dari Sub Bagian Tata Usaha 

UPTD Museum adalah mengurusi semua administrasi perkantoran, keuangan 

museum, perlengkapan dan mengelola perpustakaan. Untuk melihat Uraian kerja 

yang ada, berikut struktur organisasi di museum Negeri Provinsi Sulawesi 

Tenggara: 

 

 

          

                                   Bagan 3.4. Struktur Organisasi 

Sumber data internal Museum Provinsi Sulawesi Tenggara 

 

Kepala Museum

Seksi Bimbingan 
Edukasi

Seksi Koleksi
Seksi 

Konservasi/Preparasi

Sub Bagian Tata Usaha 

Kepala 

Dinas 
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          Berdasarkan struktur organisasi dan uraian tugas, sumber daya manusia 

yang bekerja di museum dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan 

penjabaran tugas masing-masing. Dengan adanya perubahan pengelolaan museum 

akibat kebijakan perundang-undangan maka seringkali turut mempengaruhi 

sumber daya manusia dalam sebuah organisasi atau lembaga. Seperti ketika 

Undang-undang  nomor  22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah banyak 

daerah di Sulawesi Tenggara yang mekar membentuk pemerintahan daerah yang 

baru. Sebelum otonomi daerah diberlakukan banyak pekerja Museum Negeri 

Provinsi Sulawesi Tenggara yang pindah instansi pada daerah yang baru mekar. 

Akibatnya, tenaga yang ada di museum sekarang banyak yang tidak sesuai dengan 

latar belakang ilmu yang disandangnya. Penempatan staf di museum pun 

seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan museum itu sendiri. Contohnya seorang 

Calon Pegawai Negeri Sipil  (CPNS) museum setelah menyelesaikan pendidikan 

sebagai magister museologi dan setelah diangkat menjadi pegawai Negeri Sipil 

(PNS), tidak ditempatkan lagi di museum tapi di instansi lain. 

          Berdasarkan data internal museum pada tahun 2011, maka sumber daya 

manusia yang bekerja di Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 

41 orang yang terdiri atas pegawai negeri sipil sebanyak 30 orang dan tenaga 

kontrak 11 orang. Latar belakang pendidikan masing masing yaitu: tiga orang 

merupakan Pasca Sarjana (S2) dan salah satunya  dari latar belakang jurusan 

Museologi, delapan orang dari Strata Satu (S1) dan seorang dalam proses 

pendidikan magister jurusan Museologi, dua orang sarjana muda (diploma 3), 27 

orang tamatan SLTA, dan seorang Sekolah Dasar. Untuk lebih jelasnya, Sumber 



57 

 

 

 

Daya Manusia yang ada di Museum Negeri Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada 

tabel 3.2 di bawah ini: 

 

No. 

Tingkatan Pendidikan 

jumlah 
Pasca 

Sarjana 

(S2) 

Sarjana 

S1 

Diploma 

D3 
SLTA SLTP SD 

PNS 3 5 1 20 - 1 30 

Tenaga 

Kontrak 

 3 1 7 -  11 

Jumlah 41 

 

 

 

 

 

  

 

3.4 Pelayanan Informasi Koleksi di Ruang Pameran Tetap  

3.4.1 Penyajian Koleksi di Ruang Pameran Tetap 

         Penyajian koleksi museum negeri Provinsi Sulawesi tenggara berdasarkan 

sepuluh jenis koleksi yaitu: koleksi Geologika, koleksi Biologika, koleksi 

Etnografika, koleksi Arkeologika, koleksi Historika (sejarah), koleksi 

Numismatika, koleksi Filologika, koleksi Keramika dan Koleksi Seni Rupa. Total 

keseluruhan koleksi di miliki museum ini sebanyak 4.182 koleksi. Tetapi koleksi 

yang disajikan pada ruang pameran tetap hanya sebanyak 500 (lima ratus) koleksi.  

 

 

Tabel 3.2  Sumber Daya Manusia Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara 

(Sumber: Internal Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara) 
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Penyajian koleksi di gedung pameran tetap pada lantai satu berdasarkan jenis 

koleksi adalah sebagai berikut: 

1)  Koleksi Geologi.  

          Koleksi geologi yang dipamerkan yaitu pada semuanya berada dalam 

empat vitrin, vitrin pertama berisi tujuh koleksi jenis-jenis batu alam yang 

ada di Sulawesi Tenggara seperti batu silica, marmer, batu gabro dan batu 

onix.  Vitrin kedua berisi sembilan  koleksi hasil tambang yang ada di 

Pomalaa seperti batu nikel, pellet, elekroda pasta, fero silicon, batu bara, 

fero nikel skot (butiran) dan fero nikel ingot (batangan). Vitrin ketiga berisi 

maket PT. Aneka Tambang di Pomalaa sebagai pabrik nikel yang ada di 

Sulawesi Tenggara sedangkan vitrin keempat berisi enam koleksi berupa 

bahan baku aspal, pasir yang mengandung aspal  seperti: butimen, aspal 

mikro, modifair dan lasbutak yang berasal dari Buton. 

         Penyajian informasi koleksi geologi dalam satu vitrin terdiri dari 

beberapa koleksi. Penyajian informasi koleksi tersebut masih berfokus pada 

pengunjung yang memiliki kemampuan visual. Belum menyediakan 

informasi bagi pengunjung yang tidak memiliki kemampuan visual 

(tunanetra).  Penyajian informasi koleksi Geologi dapat dilihat pada gambar 

3.11. 
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          Penyajian koleksi berdasarkan gambar 3.12 di atas, dalam satu vitrin 

ditata tujuh koleksi dan informasi dari koleksi yang disajikan hanya 

menggunakan satu label.  Bentuk penyajian informasi koleksi geologi juga 

sama seperti pada vitrin kedua dan keempat yaitu menggunakan satu label, 

sedangkan vitrin ketiga merupakan maket lokasi dan pengolahan koleksi 

pada vitrin kedua. 

2) Koleksi Biologi  

         Vitrin koleksi yang digunakan untuk menyajikan koleksi biologi 

sebanyak enam vitrin. Koleksi  yang dipamerkan pada vitrin  pertama 

adalah: hewan yang hidup di laut seperti jenis-jenis molusca (kerang laut) : 

sepalopoda, tiram mutiara, keong paya, dan keong vitrin yang kedua berupa 

koleksi kalajengking dan tripang.  Pada vitrin ke tiga berisi koleksi kepiting, 

bakau, lobster, rajungan, udang kipas, ketam kelapa, kura-kura, dan dan 

penyu yang telah diawetkan. Koleksi binatang yang ada di darat yang berada 

Foto 3.11 Koleksi Geologi, Silica, Marmer, batu Gabro dan batu Onix 

(dok. Eny S. Koty, 2011) 
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di vitrin keempat adalah kupu-kupu yang beraneka warna, vitrin kelima 

berisi koleksi dua burung alap-alap dan burung rangkong yang didesain 

bertengger di dahan. Vitrin keenam berisi koleksi biawak. Koleksi lain 

disajikan dalam bentuk diorama dengan latar alam tempat anoa dan rusa. 

Semua koleksi yang disajikan merupakan kekayaan biota yang langka dan 

menjadi ciri khas Sulawesi Tenggara.  

          Penyajian informasi koleksi biologi di atas sama dengan penyajian 

koleksi Geografi yang menggunakan satu label untuk beberapa koleksi. 

Seperti gambar 3.12 di bawah ini. 

 

              

 

                                      

 

 

 

 

 

 

         

Foto 3.12 Koleksi Biologi, (dok. Eny S. Koty, 2011) 
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3) Koleksi Teknologi 

         Dalam ruang koleksi teknologi menyajikan koleksi dari berbagai 

bidang ilmu pengetahuan, alat transportasi laut perahu,  perahu bercadik, 

yang digunakan untuk menangkap ikan, bagang terapung, alat angkut 

(kalabandi) untuk hasil pertanian, mesin telegraph, teodolit, alat pencetak 

koran dan alat industri rumah tangga berupa alat mengolahan sagu, 

mengolahan padi, alat pengolahan minyak kelapa dan peralatan yang terbuat 

dari besi. Cara penyajian informasi koleksi teknologi disajikan dalam vitrin, 

ada juga koleksi yang disajikan dengan latar menggunakan gambar-gambar 

untuk menunjang kondisi koleksi yang dipamerkan.                    

                                        

         Ruang penyajian koleksi Geologi, Biologi, dan Teknologi di atas 

berada pada lantai satu. Adapun denah penyajian ruang koleksi tersebut 

dapat dilihat pada gambar denah 3.2: 
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         Untuk ruang penyajian informasi koleksi yang berada di lantai dua, 

memiliki beberapa ruang penyajian koleksi antara lain: 

 

 

Gambar 3.2 Denah Lantai I (Sumber Museum Negeri Provinsi Sulawesi  Tenggara) 
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1) Koleksi  Etnografi  

          Di ruang koleksi etnografi terdapat koleksi kalosara. Kalosara 

merupakan simbol adat masyarakat Tolaki. Selain kalosara, koleksi  lainnya 

yang ada di ruangan etnografi adalah koleksi alat penginangan, baju adat 

pengantin suku Tolaki, kain serta alat tenun suku Buton (foto 3.15 di 

bawah), koleksi alat dapur tradisional, alat rumah tangga dari bahan 

kuningan dan dari bahan anyaman, alat berburu, serta koleksi alat pertanian. 

Penyajian informasi koleksi etnografi tergambar pada foto 3.12 

 

              

 

 

 

 

 

 

Foto 3.12 Koleksi Etnografi, bahan dan alat tenun. Penyajian  koleksi 

belum informatif (dok. Eny S. Koty, 2011) 
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2) Koleksi Arkeologi 

         Dalam ruang koleksi Arkeologi terdapat koleksi prasejarah disajikan 

koleksi replika manusia purba antara lain  pithecanthropus erectus, 

pithecanthropus robustus, pithecanthropus soloensis, alat yang digunakan 

oleh manusia purba  dalam kegiatan sehari-hari seperti batu asah, kapak 

batu, dan kapak batu bertangkai, pakaian kulit kayu (sinomiti), bahan 

pembuat pakaian kulit kayu seperti batu landasan kulit kayu (ponggawo‟a), 

dan batu pemukul kulit kayu (watu ike). Koleksi gerabah baik yang 

digunakan untuk kebutuhan sehari-hari maupun gerabah yang digunakan 

khusus untuk upacara ritual. Tempayan yang digunakan sebagai wadah 

kubur, peti mayat (soronga) wadah kubur prasejarah yang ditemukan di gua 

Tanggalasi Pakue kabupaten Kolaka Utara, Kemudian koleksi kapak 

kuningan, gelang kaki dan gelang tangan. 

         Penyajian informasi koleksi arkeologi sama seperti penyajian 

informasi pada koleksi Geologi, dan koleksi Biologi yang memberikan 

informasi satu label untuk keseluruhan koleksi yang terdapat di vitrin, 

penyajian informasi koleksi tersebut hanya menyebutkan nama koleksi saja. 

Tidak menyebutkan tentang fungsi, asal koleksi bahan koleksi, sehingga 

untuk pengunjung umum yang tidak mengerti akan ilmu arkeologi akan 

kesulitan atas informasi koleksi tersebut.             
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3) Koleksi Histori  

         Penyajian koleksi pada ruang histori menggambarkan alat yang dipakai 

masyarakat Sulawesi Tenggara dalam sejarah perjuangannya melawan 

penjajah. Seperti:  koleksi senjata tradisional masyarakat Sulawesi Tenggara 

dalam berbagai bentuk seperti taawu (parang) yang berasal dari suku Tolaki, 

pinai (parang) dari suku Buton, leko (keris) yang berasal dari suku Tolaki, 

mata tombak serta koleksi alat perang sekitar abad ke 17/18 seperti meriam 

dan pelurunya. Koleksi lainnya adalah koleksi kebesaran kerajaan Buton 

yang digunakan oleh raja seperti tombak dan pedang. Koleksi foto-foto raja 

Buton ke-38, merupakan raja terakhir kerajaan Buton. Foto presiden pertama 

Republik Indonesia bersama raja Buton, foto Kendari pada tahun 1921, serta 

foto tokoh-tokoh yang pernah memimpin Sulawesi Tenggara, mulai 

gubernur pertama sampai gubernur yang ketujuh.      

4) Koleksi Numismatik 

         Koleksi numismatik tersaji dalam beberapa vitrin. Vitrin pertama 

berisi koleksi mata uang “Kampua” berjumlah tiga buah. Kampua adalah 

mata uang kerajaan Buton yang terbuat dari kain tenun dalam berbagai 

ukuran dan motif. Koleksi yang lain berupa mata uang kerajaan Gowa, mata 

uang kerajaan Majapahit, mata uang Belanda (Gulden) dari bahan logam 

dalam berbagai nominal dan mata uang dari seri ratu Wihelmina, uang 

kertas dari Jepang seri wayang tahun 1934-1939 dan seri Nica  tahun 1946-

1949.  
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Foto  3.14  Koleksi  Numismatik,  mata uang Kampua   

 (dok. Eny S. Koty,  2010) 

 

          Penyajian koleksi numismatik pada gambar 3.13 memuat informasi 

mata uang Kampua kerajaan Buton. Pada gambar tersebut satu hanya 

menggunakan satu label.  

 

5) Koleksi Filologi 

         Koleksi Filologi yang dipamerkan antara lain yaitu Alqulr‟an dalam 

tulisan tangan yang ditulis pada bahan kertas daluang, tasbih dari kayu, 

tongkat khotib, naskah Amarana yang dijadikan sebagai bahan khutbah 

jum‟at, yang digulung dan dimasukkan dalam bambu. Naskah lontara yang 

beraksara Bukis, naskah yang ditulis berbahan kayu (bilangari) yaitu naskah 

yang digunakan dan dipercaya oleh masyarakat untuk melihat hari-hari baik 

misalnya untuk menentukan hari yang tepat untuk bepergian, bercocok 

tanam, berburu, menikah dan membangun rumah.                                                   
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        Penyajian informasi koleksi filologi, pada satu vitrin terdapat sembilan 

koleksi yang menggunakan satu label bertuliskan naskah lontara dan Arab 

Melayu. 

 

6) Koleksi Keramik 

         Koleksi keramik yang dipamerkan merupakan  peninggalan dinasti 

Ming dan dinasti Ching. Keramik tersebut terbuat dari bahan porselen dan 

batuan. Bentuk keramik yang dipamerkan antara lain: guci, tempayan, 

mangkuk pleret, jambangan, sendok, buli-buli, dan kendi. Semua keramik 

tersebut memiliki bentuk dan corak serta ukuran yang berbeda-beda.  

Penyajian informasi koleksi keramik dapat dilihat pada gambar 3.14  di 

bawah:  

 

  

 
                                   a                                                                         b 

         Foto 3.14 Penyajian informasi koleksi (a) Tempayan, (b) Guci  (dok. Eny S. Koty, 2010) 

 

 

 

Penyajian informasi koleksi, satu koleksi memiliki satu label, tetapi ada juga 

beberapa koleksi dengan satu label. Label informasi memuat dua bahasa 
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yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Cara penulisan label dalam 

bahasa Inggris kurang tepat, seperti penulisan kata Chaina gambar 3.14a. 

7) Koleksi Kesenian 

         Koleksi yang dipamerkan merupakan alat kesenian yaitu alat musik 

tiup (ore-ore mbondu). Ore-ore mbondu adalah alat musik yang terbuat dari 

tembaga atau tulang yang telah dilubangi, kemudian diberi tali. Alat musik 

tersebut digunakan oleh muda mudi saat panen. Kanda-kanda wuta adalah 

sebuah alat musik pukul yang digunakan untuk mengiringi tarian lulo. Lulo 

adalah tarian suku Tolaki yang dimainkan saat pesta.  Baasi merupakan alat 

musik bamboo yang ditiup, alat musik lain yang dipukul antara lain gendang 

(dimba), gong dan rebana. 

         Penyanjian informasi koleksi kesenian bervariasi ada satu koleksi 

memiliki satu label. ada yang beberapa koleksi menggunakan satu label, 

bahkan ada koleksi yang tidak memiliki label. gambar 3.15. 

           

 

        

 

 

a a 

Foto 3.15 Koleksi Kesenian, alat musik. Informasi belum memadai  (a) Koleksi tanpa label,      

(b) Empat koleksi dengan satu label (dok. Eny S. Koty, 2010) 
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        Ruang koleksi yang terakhir yaitu ruang koleksi teknologi.  Berikut 

denah 3.3 Denah Lantai II Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara  

 

                   Gambar 3.3 Denah Lantai II (Sumber: Museum Negeri Provinsi Sulawesi  Tenggara) 
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Secara umum kondisi penyajian koleksi  yang ada di lantai satu dan lantai 

dua Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara secara keseluruhan  di 

peruntukkan bagi pengunjung yang memiliki kemampuan visual, termasuk 

tunarungu dan tuna daksa yang dapat melihat koleksi yang dipamerkan dan 

membaca label yang berisi informasi koleksi, kondisi penyajian koleksi tersebut 

tidak dapat dinikmati oleh pengunjung yang tidak memiliki kemampuan indera 

penglihatan (tunanetra) karena tidak dapat melihat koleksi apa yang dipamerkan, 

bentuknya bagaimana, ukurannya bagaimana beratnya dan lain sebagainya. 

Karena pada umumnya koleksi yang dipamerkan merupakan koleksi relia dan 

bukan replika sehingga koleksi yang dipamerkan tersebut tidak boleh disentuh 

oleh pegang oleh pengunjung penyandang tunanetra. 

3.4.2 Pelayanan Informasi,  Publikasi dan Penerbitan 

           Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara untuk saat ini belum 

memberikan pelayanan informasi bagi pengunjung berkebutuhan khusus 

terutama bagi tunanetra dan tunarungu. Hal tersebut dapat dilihat dari 

penyajian informasi koleksi yang ada di dalam maupun yang ada di luar 

gedung pameran tetap. Seperti gambar 3.16.  
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        Dari foto 3.16 di atas menggambarkan 17 (tujuh belas) koleksi etnografi 

yang didisplay dalam satu vitrin. Koleksi etnografi pada gambar tersebut 

merupakan hasil karya masyarakat Sulawesi Tenggara dengan menggunakan 

bahan pandan yang dianyam. Koleksi-koleksi wadah tersebut merupakan 

koleksi yang dulunya digunakan  dalam kehidupan sehari-hari dan sekarang 

sudah jarang ditemui di dalam masyarakat karena bahan yang digunakan telah 

banyak yang yang tergantikan oleh plastik, alumunium, dan bahan lain. 

         Penyajian informasi pada foto 3.16 di atas menggunakan satu label 

padahal memiliki 17 (tujuh belas) koleksi. Dengan penyajian informasi label 

tersebut akan menyulitkan pengunjung mengetahui koleksi salopa (wadah 

perhiasan), mana koleksi pesaua (wadah beras) atau koleksi lainnya. Hal 

tersebut disebabkan informasi yang disajikan belum informatif dan tentu tidak 

Foto 3.16 Informasi koleksi Etnografi  yang belum informatif untuk                            

pengunjung tunanetra, memperlihatkan satu label untuk beberapa 

koleksi   (dok. Eny S. Koty, 2010) 
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semua pengunjung dapat mengetahui koleksi apa yang disajikan mengingat 

koleksi yang dulunya digunakan ada yang telah tergantikan bahannya dan 

bentuknya. Terutama pengunjung penyandang cacat yang hanya mengerti 

dengan pemberian informasi secara khusus karena memiliki keterbatasan 

tertentu. Seperti seseorang yang hanya bisa membaca dengan cara meraba 

huruf braille, atau mengerti dengan bahasa isyarat. Pengunjung yang demikian 

tentu memerlukan pelayanan khusus agar informasi yang disajikan dapat 

diterima oleh semua pengunjung dengan baik. 

        Selain pelayanan informasi melalui tulisan (label), buku panduan dan 

brosur yang hanya bisa dibaca dengan visual, selain itu pelayanan informasi 

dilakukan dengan lisan (pemanduan). Museum Negeri Provinsi Sulawesi 

Tenggara memberikan informasi koleksi kepada pengunjung melalui 

pemandu. Pemandu  biasanya memandu pengunjung berdasarkan alur koleksi 

mulai dari koleksi Geologi sampai ke ruang koleksi Teknologi. Proses 

pemanduan dilakukan dengan cara pemandu memperlihatkan dan menjelaskan 

koleksi serta menjawab setiap pertanyaan pengunjung.   
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          Berdasarkan uraian kondisi faktual, dapat disimpulkan bahwa museum 

Negeri  Provinsi Sulawesi Tenggara belum memberikan pelayanan informasi 

bagi pengunjung penyandang tunanetra dan tunarungu baik dalam penyajian 

informasi yang khusus bagi tunanetra dan tunarungu melalui pemandu, label 

serta buku khusus dalam huruf braille. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto. 3.17 Buku Panduan Museum yang masih dikhususkan bagi pengunjung 

umum yang normal, belum untuk pengunjung tunanetra, karena masih dalam 

bentuk tulisan dalam bentuk visual bukan braille (dok. Eny S.Koty. 2011) 
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BAB IV 

 KONSEP PENGEMBANGAN INFORMASI  

BAGI PELAYANAN PENGUNJUNG PENYANDANG CACAT 

 

4.1  Lingkungan dan Bangunan Museum 

Museum Sulawesi Tenggara merupakan jendela sejarah budaya leluhur 

masyarakat Sulawesi Tenggara. Berbagai jenis koleksi berada di museum Provinsi 

Sulawesi Tenggara yang merepresentasikan kehidupan masa lalu antara lain hasil 

bumi, sejarah dan kebudayaan masyarakatnya. Representasi koleksi yang ada di 

museum seperti hasil tambang, hewan asli Sulawesi Tenggara, hasil laut, 

teknologi, transportasi, dan mata uang yang digunakan oleh masyarakat Sulawesi 

Tenggara, naskah, alat kesenian, benda-benda sejarah perjuangan masyarakat 

Sulawesi Tenggara, serta peralatan kehidupan masa lalu masyarakat Sulawesi 

Tenggara. 

Luas wilayah Sulawesi Tenggara sekitar 38.140 kilo meter persegi yang 

didiami oleh 2.230.569 Jiwa. Dari sejumlah data tersebut 23.445 orang merupakan 

penyandang cacat antara lain: tunadaksa 12.480, tunarungu 3.383, tunanetra 

2.736, cacat mental 1.933, dan tunaganda sebanyak 269 orang (Indonesia 2010: 

197). Berdasarkan data tersebut signifikansi dari penyandang cacat memang tidak 

terlalu besar dibandingkan dengan apa yang yang dikeluarkan untuk penyandang 

cacat di Sulawesi Tenggara. Keberpihakan bagi penyandang cacat seringkali 

masih dipandang sebelah mata, bahkan museum sendiri yang tugas dan fungsi 

utamanya adalah untuk mengkomunikasikan koleksinya belum menyediakan 
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fasilitas fisik dan non fisik bagi masyakat Sulawesi Tenggara secara menyeluruh, 

karena belum menyediakan fasilitas bagi penyandang cacat. Padahal pemerintah 

telah memberikan akses mengeluarkan regulasi yang telah dipaparkan pada bab I. 

Berdasarkan hal tersebut maka  pentingnya penelitian ini untuk memberikan 

fasilitas bagi penyandang cacat.  

Meskipun regulasi yang telah dipaparkan pada halaman 4 dan 5 telah 

mendukung untuk mengimplementasikan kebutuhan penyandang cacat, tetapi dari 

aspek pendanaan memerlukan dana yang besar dan mungkin tidak sebanding 

dengan keadaan besar kecilnya dana yang akan dikeluarkan dengan jumlah 

pengunjung penyandang cacat di Museum Sulawesi Tenggara namun demikian 

tetap dipandang perlu untuk tetap dilakukan karena penyandang cacat mempunyai 

hak yang sama untuk bisa menikmati pelayanan informasi di museum, mengingat 

bahwa kebutuhan penyandang cacat untuk bisa menikmati sejarah budaya 

bangsanya yang tersimpan di museum, dan hal tersebut tidak bisa diukur serta 

dinilai dengan biaya dan perimbangan, tetapi dengan pemikiran untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa termasuk di dalamnya penyandang cacat.  Hal 

tersebut yang menjadi pemikiran untuk diadakan di Museum Negeri Provinsi 

Sulawesi Tenggara sehingga museum bisa menjalankan tugas dan fungsinya bagi 

masyarakat Sulawesi Tenggara pada khususnya bahkan secara umum bagi 

masyarakat Indonesia serta menjadikan Museum Negeri Provinsi Sulawesi 

Tenggara menjadi museum yang ideal. 
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          Museum yang ideal seharusnya memiliki fasilitas untuk memudahkan setiap 

pengunjungnya tanpa terkecuali. Fasilitas tersebut terdiri atas (1) Fasilitas fisik, 

dan (2) Fasilitas non fisik. Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara telah 

menyediakan fasilitas fisik maupun non fisik bagi pengunjungnya tetapi masih 

diperuntukkan bagi pengunjung umum dalam kondisi fisik yang normal saja, 

belum menyediakan bagi pengunjung penyandang cacat. Fasilitas umum tersebut 

tidak sesuai bagi kondisi fisik tertentu. Hal itu membuat seseorang dapat 

mengurungkan niatnya berkunjung ke museum, karena berpikir fasilitasnya tidak 

sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Jadi fasilitas merupakan hal penting bagi 

pengunjung  di sebuah museum.   

 Museum seharusnya  menyediakan fasilitas yang dapat digunakan untuk 

semua orang. Fasilitas tersebut harus sesuai dengan kebutuhan pengunjung baik 

untuk pengunjung umum yang normal, maupun pengunjung penyandang cacat. 

Kondisi Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah dipaparkan pada 

bab III, belum menyediakan fasilitas bagi penyandang cacat. Museum seharusnya 

mengembangkan fasilitas yang belum memadai, belum ada bagi kebutuhan 

pengunjung penyandang cacat mulai dari yang sederhana, yang belum ada 

kemudian diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan penyandang cacat di 

museum. Penyelenggaraan kebutuhan penyandang cacat tersebut untuk 

menjadikan Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai museum yang 

ideal, museum yang terbuka untuk semua orang dan sebagai pengenjawantahan 

sejarah dan kebudayaan  daerah Sulawesi Tenggara.   
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 Pengembangan Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai 

museum yang ideal, seharusnya mengacu pada kaidah-kaidah museologi yang 

mengacu pada buku Museum Basic. Beberapa fasilitas Museum Provinsi Sulawesi 

Tenggara yang harus dibenahi dan diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan 

penyandang cacat antara lain fasilitas yang ada di luar dan di dalam museum 

yaitu: jalan, toilet, kantin, tempat parkir dan informasi, pemilihan fasilitas ini 

karena merupakan fasilitas dasar bagi kebutuhan penyandang cacat. 

  Pada umumnya penyandang cacat takut untuk bepergian ke luar dari 

lingkungannya, karena akan mendapatkan kesulitan dan rasa tidak nyaman, aman, 

serta rasa tidak dapat melakukan apa-apa sendiri (tidak mandiri) karena berada 

pada lingkungan yang belum dikenalnya. Hal demikian, tugas museum 

menyediakan kebutuhannya sehingga penyandang cacat mau berkunjung ke 

museum dan belajar sejarah dan warisan budayanya melalui koleksi yang ada.  

Berdasarkan kondisi fisik, kebutuhan pengunjung museum berbeda pula. 

Hal tersebut juga yang membedakan pengunjung tunadaksa, tunanetra, dan 

penyandang cacat lainnya seperti tunarungu. Pengunjung tunadaksa memiliki 

kemampuan indera seperti penglihatan dan pendengaran, dengan kemampuan 

tersebut seorang tunadaksa dapat melihat koleksi yang dipamerkan di museum, 

dapat membaca label mengenai koleksi dan dapat mendengarkan penjelasan 

pemandu mengenai koleksi. Kendala untuk memperoleh informasi di ruang 

pameran tidak memerlukan pelayanan khusus, karena dapat melihat koleksi, 
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membaca label informasi dan mendengarkan penjelasan dari pemandu museum. 

Hal utama yang dibutuhkan oleh penyandang tunadaksa adalah fasilitas fisik 

berupa jalan landai (ramps), lift bagi tunadaksa terutama yang memiliki 

keterbatasan untuk menggunakan kakinya sehingga harus dibantu dengan kruk 

ataupun kursi roda agar bisa masuk ke ruang pameran. Untuk penyandang 

tunarungu memiliki kemampuan visual yang sama dengan pengunjung umum 

lainnya yang bisa melihat jalan yang rusak, undakan naik maupun turun, sehingga 

pengunjung tunarungu dapat menghindar dari segala sesuatu yang 

membahayakan. Dengan demikian, fasilitas fisik yang tersedia di museum tidak 

menjadi kendala berarti bagi penyandang tunarungu. Namun untuk penyandang 

tunanetra yang tidak memiliki kemampuan visual (melihat) fasilitas fisik menjadi 

hal yang sangat penting. Berdasarkan kemampuan visual di atas, maka 

penyelenggaraan fasilitas fisik lebih banyak bagi pengunjung tunanetra. Adapun 

fasilitas yang harus dibenahi dan diselenggarakan untuk memberikan pelayanan 

bagi pengunjung tunanetra di Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu:  

(1) Fasilitas fisik 

Fasilitas fisik yang dimaksud adalah kemudahan yang diberikan kepada 

pengunjung penyandang cacat untuk memasuki, mengekplorasi, dan 

memanfaatkan  kawasan lingkungan dan bangunan sesuai dengan kebutuhan 

pengunjung tunanetra antara lain: 
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1) Jalan  

 Jalan masuk ke museum meliputi jalan di luar gedung, dan jalan untuk 

masuk ke gedung museum seperti tangga dan permukaan lantai untuk 

menuju ke tempat-tempat umum yang dibutuhkan oleh pengunjung seperti 

jalan ke gedung pameran, ke kantin dan ke toilet. Jalan-jalan yang tersebut 

belum disediakan oleh museum sebagai penunjuk arah bagi pengunjung 

umum maupun pengunjung penyandang cacat. Karena belum memiliki 

petunjuk arah ataupun tanda-tanda khusus (sign system), pengunjung yang 

baru pertama kali berkunjung ke museum pasti kesulitan khususnya 

pengunjung penyandang cacat. Pengunjung tunanetra tidak dapat masuk ke 

museum jika tidak mengetahui arah yang dituju, tidak memiliki fasilitas 

jalan yang memadai, apalagi jalur pemandu yang dimengerti oleh tunanetra. 

Begitupun bagi penyandang tunarungu akan kesulitan untuk ke museum jika 

tidak mengetahui arah berupa tanda atau tulisan pada papan informasi yang 

dapat dibacanya. 

Selain hal di atas, kendala yang dihadapi oleh pengunjung tunanetra 

di Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara adalah permukaan jalan 

yang tidak rata, bergelombang, terdapat undakan (tangga), dan pada sisi kiri 

dan kanan jalan terdapat drainase (foto 3.5b). Hal-hal tersebut bisa 

menyulitkan pengunjung tunanetra serta dapat membahayakan. Jika 

demikian kondisinya, bisa menghambat kemandirian penyandang tunanetra 

untuk dapat berjalan sendiri. Kendala tersebut akan hilang jika jalan yang 

disediakan sesuai dengan kebutuhan pengunjung penyandang tunanetra 
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seperti adanya ramps, tangga yang dilengkapi dengan railing, lantai yang 

datar serta kebutuhan lainnya.   

          Berdasarkan kondisi jalan yang disebutkan di atas, maka Museum 

Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara sebaiknya mulai membenahi jalan agar 

lebih baik di museum berdasarkan kaidah-kaidah museologi. Artinya 

membenahi sarana jalan dengan menggunakan jalur pemandu yang dapat 

mengarahkan langkah pengunjung penyandang cacat sampai ke ruang 

pameran, ke toilet, ke kantin, atau ke ruang publik lainnya dengan aman. 

Seperti pada fasilitas jalan yang disediakan bagi penyandang tunanetra di 

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, gambar 4.18 di bawah ini. 

         

                                 
 

 

 

 

Foto 4.18  Jalan yang lebih aman untuk tunanetra (dilengkapi 

Jalur Pemandu) di kampus Universitas Pendidikan Indonesia 

(sumber: repository.upi.edu) 

 



81 

 

 

 

         Kondisi faktual jalan di Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara, 

memiliki permukaan jalan yang tidak rata, bergelombang, terdapat drainase 

terbuka dan tidak dilengkapi dengan jalur pemandu. Kondisi jalan tersebut  

menyulitkan bagi pengunjung tunanetra. Seharusnya jalan dilengkapi 

dengan jalur pemandu, warna jalur pemandu harus warna kontras agar 

terlihat mencolok dan dapat terlihat oleh pengunjung low vision, permukaan 

jalan harus rata dan tidak bergelombang, serta drainase harus dalam keadaan 

tertutup sehingga tidak membahayakan para pemakai jalan, terutama para 

penyandang tunanetra (foto 3.5b).  

           Jalur pemandu pada foto 4.18 di atas, merupakan informasi bagi 

penyandang tunanetra, jalan yang harus dilalui. Dengan menggunakan 

tongkat putih (white cane) yang selalu di bawa oleh pengunjung tunanetra, 

maka pengunjung tunanetra bisa mengetahui arah dengan cara meraba ubin 

dengan tongkatnya.  Ubin dengan tekstur bergaris-garis menandakan bahwa 

jalan tersebut dapat dilewati dan aman, sedangkan ubin bertekstur bulat atau 

dot, menandakan harus berhati-hati, karena terdapat belokan, jalan yang 

menurun atau hal lain yang dapat membahayakan. Jalur pemandu, dapat 

terbuat dari ubin yang bertekstur dapat juga terbuat dari besi baja. Pemilihan 

bahan tentunya disesuaikan dengan kemampuan museum. Bahan yang 

disarankan untuk jalur pemandu adalah bahan yang terbuat dari ubin. 

Dengan kriteria, ubin yang digunakan harus kuat, stabil, bertekstur halus 

tetapi tidak licin, baik pada kondisi kering maupun basah. Contoh ubin 



82 

 

 

 

bertekstur bergaris dan bulat yang dapat digunakan sebagai jalur pemandu 

bagi tunanetra adalah seperti gambar 4.4 berikut: 

 

                                

                                 

 

 

 

 Untuk pemilihan warna, warna ubin pemandu disarankan memiliki warna 

yang terang, seperti warna kuning. Agar pengunjung low vision dapat 

melihat jalur pemandu tersebut. Selain jalan yang ada di luar, museum juga 

Gambar 4.4 Contoh Ubin Pemandu (sumber: binamarga.pu.go.id) 
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memiliki fasilitas fisik berupa undak-undakan (tangga) yang berada di luar 

dan di dalam museum. 

Undak-undakan (tangga) yang berada di depan gedung pameran tetap 

Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara (foto 3.7a). Undak-undakan 

(tangga) tersebut terdiri atas tiga pijakan.  Pengunjung tunanetra yang tidak 

melihat tentu kesulitan untuk masuk ke ruangan tersebut karena harus 

melewati undak-undakan (tangga). Undak-undakan (tangga) di depan 

gedung pameran tetap belum dilengkapi dengan tanda-tanda khusus sebagai 

peringatan pengunjung tunanetra agar berhati-hati untuk melewati tangga. 

Tanpa panduan dan bantuan orang lain, maka pengunjung tunanetra akan 

kesulitan untuk masuk ke museum (foto 3.7a). Seharusnya museum Negeri 

Sulawesi Tenggara menyediakan fasilitas bagi pengunjung penyandang 

cacat agar dapat masuk ke ruang pameran, yaitu dengan menyediakan jalur 

penghubung (ramp) dengan kelandaian tertentu. seperti pada foto 4.19.  

Pada foto 4.19, selain tangga museum juga menyediakan ramp bagi 

penyandang cacat. Ramp dapat digunakan bagi penyandang tunanetra 

maupun bagi penyandang cacat yang menggunakan kursi roda. Pada sisi kiri 

dan kanan ramp dilengkapi dengan handrail serta pengaman yang 

membatasi antara tangga dan ramp.  Syarat sebuah  ramp adalah ramp harus 

stabil, kuat, bersih, bertekstur halus, tidak licin dalam kondisi kering 

maupun basah. Di sepanjang  ramp juga harus bersih, dalam arti bebas dari 

benda-benda yang akan mengganggu jalannya penyandang cacat seperti pot 

bunga, tempat sampah, kotak surat, dan papan pengumuman. Tingkat 
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kelandaian ramp yang diterapkan adalah 1:10 atau satu satuan vertikal di 

bagi dengan sepuluh satuan horizontal. Dan dengan lebar ramp antara 120 

cm - 180 cm, sesuai dengan ukuran jangkauan tangan orang dewasa. Ramp 

harus dilengkapi juga dengan pegangan rambat (handrail). Handrail 

sebaiknya diletakkan pada sisi kiri dan kanan ramp foto 4.19 di bawah ini: 

 

                                   

 

 

 

 

   Jika Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara tidak menyediakan 

ramp, maka undak-undakan (tangga) di museum harus dilengkapi dengan 

handrail dan jalur pemandu.  Jalur pemandu tersebut berupa peringatan agar 

pengunjung tunanetra berhati-hati jika menaiki dan menuruni tangga.  

Foto 4.19 Jalan masuk ke museum, undak-undakan 

(tangga) menjadi kendala. Jalan yang disarankan 

dengan menggunakan ramp dan dilengkapi handrail 

agar bisa memudahkan penyandang tunanetra dan 

pengunjung yang menggunakan kursi roda (Sumber: 

Museum of Modern Art di New York). 
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Pemandu peringatan dapat terbuat dari ubin berbentuk bulat atau dot. Ubin 

peringatan tersebut di tempatkan sebelum tangga naik maupun tangga turun. 

Undak-undakan (tangga) di dalam museum berada di dalam gedung 

pameran tetap (foto 3.7b). Tangga yang ada di dalam gedung pameran 

digunakan untuk menghubungkan lantai satu dan lantai dua. Pada lantai satu 

terdapat koleksi Etnografi, Arkeologi, Histori, Filologi, Numismatik, 

Keramik, dan Kesenian (Seni Rupa). Tangga di dalam Museum Negeri 

Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki 19 pijakan. Tangga tersebut telah 

dilengkapi dengan handrail dan pengaman yang di tempatkan pada sisi kiri 

dan kanannya, selain itu terdapat penanda batas pada pijakan (anak tangga) 

yang terbuat dari ubin. Pada sisi kiri dan kanan lantai tangga tidak memiliki 

batas tepi tangga penanda (foto 3.7b). Undak-undakan (tangga) yang tinggi 

sangat tidak aman dan berbahaya terutama bagi pengunjung penyandang 

cacat. Tetapi untuk mengurangi bahaya dan lebih aman bagi pengunjung 

tunanetra, sebaiknya tangga di museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara 

menggunakan tanda-tanda peringatan seperti ubin pemandu yang diletakkan 

di lantai, sebelum tangga naik pertama, begitu pun sebelum tangga turun. 

Sisi kiri dan kanan tangga juga diberi penanda kontras, agar mudah dilihat 

pengunjung low vision seperti tanda panah dan lingkaran ditangga pada 

gambar 4.20a dan 4.20b di bawah. Dengan penanda tersebut diharapkan 

pengunjung tunanetra dapat lebih berhati-hati ketika melewati tangga di 

museum.  
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2) Peturasan (Toilet) 

Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara belum menyediakan 

fasilitas peturasan bagi penyandang cacat. Pintu peturasan di museum 

Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara belum memiliki informasi berupa tulisan 

ataupun tanda (symbol) yang menunjukkan keberadaan sebuah peturasan. 

Kondisi peturasannya (toilet) pun memiliki undakan (tangga), undak-undak 

tersebut menyulitkan bagi penyandang cacat. Padahal idealnya peturasan 

(toilet) bagi penyandang cacat di museum adalah harus mudah dikenali 

dengan menyediakan informasi berupa tanda, tulisan atau simbol peturasan 

sehingga dapat dibaca tidak hanya oleh pengunjung umum tetapi juga bagi 

pengunjung tunarungu bahkan untuk tunanetra dengan penggunaan braille. 

Papan informasi yang dipasang pada pintu peturasan harus dalam tulisan 

terang dan dalam huruf yang besar, agar dapat dibaca bagi pengunjung low 

                             a                                                                         b 

Gambar. 4.20 Undak-undakan (tangga) yang lebih baik dengan penanda bulat untuk berhati-

hati sehingga mengurangi bahaya bagi pengunjung tunanetra di yang ditempatkan pada 

 (a) tangga naik dan (b) tangga turun (http//ingafety.wordpress.com) 2011) 
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vision dan menggunakan tulisan braille yang diletakkan pada tempat yang 

strategis agar pengunjung tunanetra dapat membacanya.  Peturasan yang 

lebih baik bagi penyandang tunanetra harus memiliki handrail yang 

dipasang sepanjang  dinding ruang peturasan.  Handrail tersebut diletakkan 

pada di sisi kiri dan kanan kloset agar aman bagi penggunanya selain itu, 

toilet seharusnya menggunakan flush control otomatis, serta permukan 

lantainya harus rata untuk mempermudah penyandang tunanetra dan 

penyandang cacat yang menggunakan kursi roda (foto 4.21).   

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

Penggunaan bahan untuk fasilitas fisik yang ditawarkan di atas, 

tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan pemerintah pusat atau 

                          a                                                                       b 

 

Gambar 4.21 Kondisi peturasan (toilet) yang lebih baik dan ditawarkan (a) Pintu 

peturasan (toilet) dilengkapi informasi  di Museum Adityawarman Sumatera Barat (dok. 

Aurora M.Arby), (b) Kondisi dalam toilet yang dilengkapi handrail dan lebih baik untuk 

pengunjung tunanetra dan pengunjung cacat yang menggunakan kursi roda 

(Sumber:http://wibonooto.blogspot.com). 
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pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang nantinya merupakan sponsor 

utama dan secara khusus kemampuan Museum Negeri Provinsi Sulawesi 

Tenggara untuk bisa menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas fisik 

yang sederhana, belum ada kemudian diimplementasikan untuk kebutuhan 

pengunjung tunanetra. Pertimbangan pemilihan bahan untuk 

penyelenggaraan fasilitas fisik sebaiknya merupakan hasil alam Sulawesi 

Tenggara, yang perlu diperhatikan adalah dapat fasilitas tersebut bisa 

digunakan sesuai dengan kebutuhan pengunjung tunanetra di museum, 

aman, murah dan memudahkan bagi pengguna maupun penyelenggaranya.  

 

(2)  Fasilitas  non fisik (Informasi) sebagai petunjuk arah (sign system) 

Fasilitas informasi digunakan untuk menunjukkan arah jalan, gedung 

pameran tetap, toilet, kantin dan informasi ruangan. Penyelenggaraan 

informasi dilakukan berdasarkan kebutuhan pengunjung itu sendiri. Untuk  

pengunjung penyandang cacat mata ringan (low vision), petunjuk arah 

harus dibuat dalam huruf yang besar dengan warna yang kontras antara 

warna dasar dan tulisan. Penyandang tunanetra petunjuk arah yang 

disarankan dalam huruf Braille dan gambar timbul yang dapat diraba 

(taktil), sedangkan penyandang tunarungu membutuhkan informasi 

fasilitas lingkungan dan gedung museum dalam bentuk visual. 

         Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara belum memiliki 

fasilitas penunjuk arah, denah lokasi museum ataupun simbol-simbol yang 

dapat memberikan informasi kepada pengunjung serta memudahkan 

pengunjung. Seharusnya Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara 
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memiliki fasilitas petunjuk arah, sehingga dapat mengarahkan pengunjung 

dengan mudah ke tempat yang diinginkannya. Jadi informasi yang perlu 

disediakan oleh Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain 

fasilitas informasi lingkungan dan bangunan museum meliputi informasi 

arah jalan, gedung, toilet, kantin dan fasilitas lainnya.  Peletakan dan 

penyajian informasi yang tepat dapat memudahkan penyandang tunanetra, 

tunarungu dan pengunjung lainnya untuk memenuhi kebutuhan mereka di 

museum. penyediaan informasi yang lebih baik seperti pada gambar 4.5, 

foto 4.22 dan 4.23 berikut: 

 

 

 

 

 

 

                             a                                                                  b 

 

Gambar 4.5  Pengadaan informasi yang disarankan untuk penyandang cacat tunanetra 

dan tunarungu  (a) Informasi arah masuk dalam bentuk tulisan visual dan braille, 

 (b) Informasi ruangan yang dilengkapi dengan gambar dan braille  
(sumber: http://abadiaccess.blogspot.com. 2010) 

http://abadiaccess.blogspot.com/
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                                      a                                                                              b 

 

Foto 4.23  Sarana informasi yang disarankan sesuai untuk pengunjung tunarungu termasuk 

pengunjung umum (a) Papan informasi (b) Peta  di museum Mpu Tantular 

 (dok. Eny S. koty 2011) 

Gambar. 4.22 Pengadaan denah yang disarankan. Tanda kotak 

memperlihatkan denah timbul (taktil) untuk pengunjung tunanetra 

di Gallery Nasional Finlandia, Helsinki 

 (Sumber: www.artbeyondsight.org). 
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Berdasarkan petunjuk arah, ruangan, dan denah  seperti gambar 4.22 dan 

4.23 di atas, yang perlu diperhatikan adalah letak papan informasi.  Letak  papan 

informasi sebaiknya tidak terlalu tinggi dan terlalu rendah disesuaikan dengan 

rata-rata tinggi masyarakat Indonesia sehingga mudah dilihat dan dijangkau oleh 

pengunjung. Papan informasi ruangan yang diletakkan di pintu, papan informasi 

sebaiknya berada disekitar  gagang pintu atau tidak jauh dari gagang pintu, 

sehingga papan informasi tersebut mudah terjangkau dan mudah terbaca oleh 

pengunjung tunanetra dan tunarungu seperti gambar 4.6 dan di bawah ini:  

 

 

 

 

 

 

4.2 Sumber Daya Manusia 

          Pengelola museum merupakan sumber daya manusia yang menjalankan 

semua kegiatan yang ada di museum mulai dari kegiatan administrasi maupun 

                                  a                                                                b 

 

 Gambar 4.6  Model letak papan informasi yang baik. Tanda kotak memperlihatkan  

(a) Contoh letak papan informasi dengan  braille (b) Seseorang yang membaca papan 

informasi ruangan yang dilengkapi dalam gambar dan braille  
(sumber: http://abadiaccess.blogspot.com. 2010) 

http://abadiaccess.blogspot.com/
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teknik permuseuman. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk 

meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan teknis 

permuseuman yang diadakan melalui Direktorat permuseuman. Pelatihan yang 

diadakan seperti pelatihan dasar permuseuman, pelatihan tipe khusus 

permuseuman dan pelatihan kejuruan ilmu permuseuman untuk bidang koleksi, 

bimbingan edukasi, bidang konservasi dan bidang preparasi dan tata pameran. 

Pelatihan tersebut tentunya dimaksudkan untuk meningkatkan keahlian pengelola 

museum dalam mengelola dan menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah 

ditentukan.  

          Petugas museum memberikan pelayanan informasi kepada pengunjung 

tidak bekerja sendiri, tetapi merupakan hasil kerja seluruh pekerja museum. 

Koleksi museum yang dipamerkan akan bernilai jika memiliki informasi. Sumber 

informasi tersebut merupakan hasil pengemasan pengelola museum yang secara 

khusus menangani koleksi museum atau yang dikenal dengan istilah kurator. 

Kurator  bertanggung jawab menyiapkan informasi koleksi sebagai dasar untuk 

pembuatan label, dan bahan pemandu untuk melayani pengunjung. Data yang 

dibutuhkan oleh kurator untuk mengembangkan informasi koleksi berasal dari 

hasil penelitian, studi kepustakaan, pengetahuan umum, dan narasumber yang 

dipertanggungjawabkan. 

           Koleksi yang telah memiliki informasi berarti telah memiliki nilai. Karena 

memiliki nilai, koleksi tersebut sudah layak untuk disajikan di ruang pamer. Di 

ruang pameran, informasi koleksi yang diperoleh melalui kurator tersebut  

kemudian disampaikan secara lisan (verbal) dan tulisan (tekstual). Penyampaian 
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informasi  secara verbal dilakukan melalui pemandu, sedangkan informasi 

tekstual melalui tulisan dalam bentuk label. Dari uraian di atas, maka penyajian 

informasi untuk sampai ke pengunjung museum merupakan hasil kerja bersama 

dari seksi yang menangani koleksi dalam hal ini kurator, kemudian penyampaian 

informasi kepada pengunjung melalui seksi bimbingan dan edukasi yang bertugas 

sebagai pemandu di museum.   

Museum Provinsi Sulawesi Tenggara telah memberikan pelayanan 

informasi kepada pengunjungnya, tetapi informasi tersebut masih sebatas 

informasi bagi pengunjung umum yang normal dan bukan bagi pengunjung 

penyandang cacat yang tidak melihat (tunanetra) dan tidak bisa mendengar 

(tunarungu). Seharusnya Sumber Daya Manusia di Museum Provinsi Sulawesi 

Tenggara bisa melayani pengunjung secara umum termasuk pengunjung 

penyandang cacat. Peningkatan Sumber Daya tersebut dapat dilakukan dengan 

pelatihan-pelatihan antara lain peningkatan kemampuan pemandu melalui 

pelatihan-pelatihan teknis maupun non teknis (capacity building) pelatihan 

tersebut diperlukan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada pengunjung 

tunanetra dan tunarungu. Di sinilah kreatifitas pekerja museum diperlukan. Untuk 

segera melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak  luar  (program 

outreach)  yang berkompeten untuk menunjang  pelayanan informasi serta 

melakukan peningkatan kapasitas pengelola museum (capacity building) melalui 

pelatihan-pelatihan. Kerja sama dapat dilakukan dengan pihak Sekolah Luar Biasa 

(SLB), Dinas Sosial, Perguruan tinggi, dan komunitas serta yayasan penyandang 

cacat. Sehingga museum mengetahui apa yang menjadi kendala bagi tunanetra 



94 

 

 

 

dan tunarungu berkunjung ke museum, bagaimana cara penanganan yang sesuai 

dengan kondisi mereka, cara berkomunikasi dan penyampaian informasi yang 

efektif kepada mereka. Kegiatan yang sebaiknya dilakukan dalam kerja sama 

museum seperti: 

          Pertama, kerja sama dengan pihak Sekolah Luar Biasa dan komunitas 

penyandang cacat. Kegiatan yang dilakukan adalah: 

1) Museum melakukan outreach program dengan mengunjungi Sekolah-

sekolah   Luar Biasa (SLB) dan komunitas penyandang cacat untuk 

memperkenalkan museum 

2) Museum berkoordinasi dengan staf pengajar di Sekolah Luar Biasa 

3) Museum bekerja dengan tenaga pengajar untuk mengetahui kebutuhan 

penyandang cacat di museum, dan kurikulum yang sesuai dengan apa yang 

diajarkan di sekolah, sehingga bisa membuat satu program yang bisa 

melengkapi kegiatan belajar di sekolah dan pelayanan penyandang cacat di 

museum. 

4) Melibatkan penyandang cacat dalam kegiatan-kegiatan di museum.  

        Kedua, kerjasama dengan Dinas Sosial, Perguruan Tinggi, yayasan dan 

lembaga yang berwenang di dalam permuseuman di Indonesia. Kegiatan yang 

dilakukan adalah: 

1) Melibatkan Dinas Sosial, Perguruan Tinggi, yayasan dan lembaga yang 

berwenang dalam permuseuman di Indonesia untuk program kegiatan 

museum dan penyandang cacat 
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2) Berkoordinasi dan mencari jalan keluar untuk setiap kendala yang ditemui di 

lapangan termasuk sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan 

penyandang cacat. Dalam hal ini mengusulkan kepada pemerintah pusat, 

pemerintah daerah provinsi Sulawesi Tenggara dan lembaga yang berwenang 

dalam permuseuman di Indonesia untuk memikirkan perlunya memberikan 

fasilitas fisik dan non fisik bagi penyandang cacat. 

3) Melakukan peningkatan kapasitas (capacity building) berupa pelatihan bagi 

tenaga museum dalam melayani tunanetra dan tunarungu termasuk cara 

berkomunikasi dan penggunaan bahasa isyarat. 

4) Pengadaan bahan bacaan dalam huruf braille, dan 

5) Pengadaan tenaga sukarela untuk melayani penyandang cacat di museum 

 

4.3 Pengembangan Informasi Bagi Pengunjung Penyandang Cacat 

         Penyampaian informasi harus memperhatikan kepada siapa yang informasi 

tersebut ditujukan. Penyampaian informasi di sekolah khusus seperti Sekolah-

sekolah Luar Biasa pasti akan berbeda teknik pengajarannya dengan sekolah 

umum lainnya. Untuk pengajaran tunanetra perlu menggunakan alat peraga untuk 

membantu pelajar mengenali bentuk, ukuran, posisi, temperatur, berat dan bahan. 

Dengan kemampuan taktil (sentuhan) yang tinggi seorang tunanetra dapat 

memahami konsep tentang sebuah objek atau benda. Berikut  gambar kegiatan 

pelajar tunanetra dan alat peraga yang digunakan di sekolah: 
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     Penyandang tunarungu untuk menerima informasi menggunakan indera 

penglihatannya sehingga segala sesuatu yang sempat terekam dalam otaknya 

melalui persepsi visualnya seperti menonton pertunjukan film bisu, karena hanya 

mampu menangkap peristiwa secara visual. Sehingga akan sulit mengartikan kata-

kata abstrak, irama dan gaya bahasa. Karena anak tunarungu menggunakan 

visualnya untuk menerima informasi, maka harus memberikan perhatian khusus 

dengan tanda-tanda yang bersifat keterarahan wajah. Serta perlu melakukan 

latihan-latihan bahasa isyarat. Alat yang dapat digunakan adalah alat bantu dengar 

(hearing aid).  

          Berdasarkan uraian di atas untuk menyajikan koleksi di museum salah satu 

hal yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan pengunjungnya. Kebutuhan 

                      a                                                   b                                                 c 

Gambar 4.24 Metode pengajaran di Sekolah Bintang Harapan Bandung (a) Belajar dengan 

menggunakan alat peraga, (b) Belajar dengan menggunakan gambar timbul (dok. Ina Maulina 

Robianti, 2012), (c) Siswa tunanetra menulis menggunakan reglet dan membaca menggunakan 

huruf braille (dok. Eny S. Koty, 2012). 
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pengunjung di museum berbeda-beda, baik pengunjung umum yang normal 

maupun pengunjung penyandang cacat.  

          Pengunjung tunanetra dan pengunjung tunarungu berbeda kebutuhannya. 

Berdasarkan perbedaan tersebut maka fasilitas, pelayanan dan penyajian informasi 

tentu berbeda pula. Pengunjung tunanetra dapat memperoleh informasi koleksi 

dengan cara  menggunakan indera pendengaran dan menyentuh objek (taktil) 

seperti yang tergambar pada bagan 4.5 berikut: 

                           

 

Sedangkan pengunjung tunarungu dapat memperoleh informasi koleksi dengan 

cara melihat objek dan membaca seperti tampak pada bagan 4.6.  

   

 

 

         Berdasarkan kedua bagan di atas, maka digambarkan kebutuhan pengunjung 

tunanetra dan pengunjung tunarungu di museum dalam matriks 4.2 berikut: 

Bagan 4.5 Pembagian penyampaian informasi untuk tunanetra 

Bagan 4.6 Pembagian penyampaian Informasi untuk tunarungu  
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                                     Matriks Model Komunikasi 
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             Matriks 4.2. Model Komunikasi bagi Tunanetra dan Tunarungu 
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Matriks 4.2 tersebut di atas adalah mengenai model komunikasi untuk 

pengunjung tunanetra dan tunarungu di museum. Penjelasan tentang matriks 

model komunikasi pengunjung tunanetra dan tunarungu adalah sebagai 

berikut: 

1) Model Komunikasi untuk Tunanetra 

Tunanetra menerima informasi koleksi tidak dapat dengan penglihatan 

(visual), tetapi bisa melalui pendengaran, sentuhan (taktil), penciuman dan 

indera perasa. Dengan kondisi tersebut tunanetra lebih peka menerima 

informasi dengan indera peraba yang menyentuh obyek dan indera 

pendengaran. Sedangkan untuk indera perasa dan indera penciuman 

merupakan indera pelengkap dalam menerima informasi.  

Koleksi replika merupakan hal primer atau yang utama bagi tunanetra, 

dengan kemampuannya tunanetra dapat menerima informasi dengan cara 

menyentuh (taktil) replika koleksi. Dengan menyentuh koleksi yang 

dipamerkan pengunjung dapat mengetahui bentuk, tekstur, bahan, dan ukuran 

koleksi. Indera pendengaran, penciuman dan perasa yang dimiliki tunanetra 

dapat membantu tunanetra untuk lebih memahami koleksi yang disajikan. 

Pengunjung tunanetra bisa memperoleh informasi koleksi replika dengan 

menggunakan alat pemandu suara (audio guide), dengan alat tersebut 

pengunjung tunanetra ataupun pengunjung lainnya dapat memperoleh 

informasi walau tanpa label ataupun penjelasan langsung dari pemandu.  
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Label bisa dibaca oleh tunanetra dengan indera peraba, menyentuh 

permukaan label jika menggunakan media braille. Label braille dapat 

memberikan informasi mengenai koleksi yang ada di museum. Jadi label 

braille merupakan hal primer. 

Pemandu merupakan hal utama (primer) di museum. Pemandu di 

museum, dapat membantu tunanetra untuk memberikan informasi koleksi 

dengan cara menuntun atau memandu tunanetra untuk menyentuh koleksi 

replika, dan juga pemandu dapat menjelaskan secara lisan kepada pengunjung 

tunanetra. Selain penjelasan lisan dari pemandu, pengunjung dapat 

menggunakan alat bantu yang dapat menuntun pengunjung menerima 

penjelasan informasi dan arah melalui alat pemandu suara (audio guide). 

Denah dapat membantu pengunjung tunanetra menemukan lokasi, 

sehingga denah juga sangat utama (primer). Denah yang timbul dapat dibaca 

oleh tunanetra dengan cara menyentuh permukaan denah.  

Sign (simbol) dapat membantu pengunjung tunanetra untuk mengetahui 

kondisi sekitarnya, sign dapat berupa jalur pemandu yang dapat menuntun 

penyandang tunanetra ke lokasi dituju.  

 

2) Model Komunikasi untuk Tunarungu 

Tunarungu memanfaatkan penglihatannya untuk menerima informasi, 

menggantikan indera pendengarannya. Dengan penglihatannya tunarungu 

dapat menerima informasi dari pemandu yang menggunakan media bahasa 
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isyarat, sebaliknya tunarungu dapat juga memperoleh informasi dengan 

membaca gerak bibir pemandu (lips reading). Jadi pemandu sangat diperlukan 

dan merupakan kebutuhan primer untuk memperoleh informasi di museum, 

sedangkan alat bantu pendengaran (hearing aid) merupakan kebutuhan 

sekunder.   

Label merupakan kebutuhan primer bagi tunarungu karena dengan teks 

penyandang tunarungu yang mengandalkan indera penglihatannya, dapat 

membaca teks pada label, dengan catatan menggunakan bahasa yang mudah 

dimengerti oleh tunarungu. 

Brosur merupakan salah satu kebutuhan primer bagi penyandang 

tunarungu. Brosur yang dilengkapi dengan gambar akan memudahkan 

penyandang tunarungu mengerti koleksi apa yang sedang dijelaskan. 

 Audiovisual akan sangat dibutuhkan jika menjelaskan proses suatu 

koleksi, contohnya proses pembuatan koleksi wadah yang terbuat dari 

anyaman. Dengan gambar yang bergerak  serta dilengkapi dengan teks akan 

sangat membantu pemahaman tunarungu, karena penyandang tunarungu bisa 

menerima informasi melalui segala sesuatu yang sempat terekam dalam 

otaknya melalui persepsi visualnya sehingga merupakan kebutuhan primer 

bagi tunarungu, sedangkan alat bantu dengar (hearing aid) dapat digunakan 

sebagai kebutuhan sekunder. 

Berdasarkan kebutuhan penyandang tunanetra dan tunarungu di atas, 

maka akan diuraikan dalam penyajian koleksi di museum. 
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4.3.1 Penyajian Informasi Koleksi 

Proses kegiatan yang menyangkut penanganan koleksi di museum di mulai 

dari pengumpulan koleksi, penerimaan koleksi, registrasi koleksi, inventarisasi 

koleksi penyimpanan koleksi, perawatan dan penyajian koleksi. Proses kegiatan 

koleksi di atas biasa juga dikenal dengan proses musealisasi. Dari hasil proses 

musealisasi tersebut, menghasilkan informasi koleksi sehingga koleksi siap untuk 

dipamerkan.  

           Hal pertama yang harus diperhatikan dalam penyajian koleksi adalah 

pengunjung. Pengunjung akan merasakan betah di ruang pamer jika mengerti atau 

paham apa yang disajikan, tetapi pengunjung yang tidak tertarik pasti akan segera 

meninggalkan museum. Pengunjung tunanetra tidak bisa menerima informasi 

visual, karena memiliki keterbatasan atau bahkan ketidakmampuan dalam 

menerima rangsang atau informasi dari luar dirinya melalui indera 

penglihatannya. Penerimaan rangsang hanya dapat dilakukan melalui pemanfaatan 

indera-indera lain di luar penglihatannya, seperti indera pendengaran sebagai 

saluran utama penerima informasi. Indera pendengaran seorang tunanetra hanya 

mampu menerima informasi dari luar berupa suara. Dengan suara, tunanetra 

hanya akan mampu mendeteksi dan menggambarkan tentang arah, sumber, dan 

jarak suatu objek tapi untuk informasi mengenai ukuran dan kualitas ruangan, 

penyandang tunanetra tidak mampu memberikan gambaran  yang kongkret begitu 

juga mengenai bentuk, kedalaman, warna, dan dinamikanya. Tunanetra hanya 

akan mengenal bentuk, posisi, ukuran, dan perbedaan permukaan melalui 

perabaan. Melalui bau yang diciumnya ia dapat mengenal seseorang, lokasi, dan 
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objek serta melalui rasanya walaupun terbatas. Dengan kondisi yang dimiliki 

pengunjung tunanetra, maka  tugas museum adalah menyediakan kebutuhan 

ransangan sensoris bagi anak tunanetra agar mereka dapat mengembangkan 

pengetahuannya melalui koleksi museum.  

          Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai lembaga yang terbuka 

untuk umum dan masih menyajikan koleksi bagi pengunjung umum, informasi 

yang disajikan kurang informatif sehingga bagi penyandang tunarungu kurang 

memperoleh informasi jika tidak dijelaskan oleh pemandu (foto 3.15) begitu pun 

bagi pengunjung tunanetra tidak memperoleh informasi koleksi karena tidak boleh 

menyentuh koleksi dan informasi label yang disediakan tidak dapat dibaca karena 

bukan huruf Braille (foto 3.22). Museum seharusnya menyediakan kebutuhan para 

penyandang cacat. Salah satu contoh kebutuhan tunanetra adalah koleksi replika 

untuk disentuh. Koleksi yang dibuatkan replika bermaca-macam bentuknya, 

tergantung jenis koleksinya. Misalnya benda koleksi seperti patung menggunakan 

replika patung (foto 4.25a) sedangkan untuk koleksi foto atau gambar dapat 

menggunakan gambar timbul (tactil image) seperti gambar  4. 25b di bawah ini:     

 

 

 

 

  



104 

 

 

 

       

 

 

 

          Koleksi replika patung pada gambar 4.25a dan gambar timbul (tactil image) 

pada gambar  4.25b di atas, akan memudahkan pengunjung tunanetra dapat 

mengenal bentuk benda, ukuran benda, posisi benda dan perbedaan permukaan 

benda-benda tersebut melalui sentuhan (taktil). Benda-benda koleksi replika yang 

diperuntukkan bagi penyandang tunanetra, sebaiknya menggunakan satu ruang 

khusus koleksi replika. Seperti di Museum Mpu Tantular yang memiliki gedung 

khusus tunanetra.  

                           a                                                                       b 

Gambar 4.25  Contoh koleksi replika di Museum Mpu Tantular yang dapat disentuh oleh 

tunanetra  (a) Koleksi replika patung,  (b) Koleksi gambar timbul (tactil image)  

 (dok. Oliviani S.Pello, 2011) 
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Dari gambar 4.26 di atas gedung dibuat khusus untuk menyajikan koleksi yang 

dapat disentuh oleh tunanetra. Penggunaan koleksi replika disarankan karena 

koleksi replika merupakan tiruan yang dapat dibuat kembali apabila mengalami 

kerusakan, jika koleksi realia (asli) digunakan dan sering disentuh, maka 

membawa dampak kerusakan pada koleksi relia tersebut dan jika koleksi relia 

rusak, maka nilai koleksi tersebut akan hilang. Jadi penggunaan replika sesuai 

dengan kaidah museologi. Berdasarkan pemikiran tersebut maka dipandang 

perlunya membuat koleksi replika sebagai bahan peraga bagi pengunjung 

penyandang tunanetra maupun pengunjung museum lainnya untuk disentuh 

(taktil). Berikut bentuk penyajian koleksi dan koleksi yang disajikan di Gedung 

Tunanetra museum Mpu Tantular, Surabaya. 

Gambar 4.26 Gedung khusus tunanetra di Museum Mpu Tantular, 

Surabaya. (dok. Eny S. Koty, 2011) 
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Hal-hal yang perlu pertimbangkan dalam penyajian koleksi bagi pengunjung 

tunanetra adalah: 

(1)  Koleksi yang disajikan adalah koleksi yang dapat disentuh (replika). Dengan  

tinggi meja koleksi 91,5cm dan dilengkapi dengan handrail sebagai 

pengaman dan pembatas pengunjung dengan koleksi setinggi 91,5cm. Untuk 

warna, gunakan warna kontras antara koleksi dan warna alas koleksi agar 

pengunjung low vision dapat melihat dengan jelas. 

(2). Koleksi yang disajikan hendaknya yang bisa menggambarkan keseluruhan 

dari koleksi tersebut, bagaimana bahan, proses pebuatan sampai pada fungsi. 

Penjelasan koleksi (audio description). 

 

 

                                     a                                                                               b 

 

Gambar 4.27   Penyajian koleksi di Museum  Mpu Tantular untuk memudahkan penyandang 

tunanetra mengekplorasi dan memperoleh informasi koleksi (a) Ruang penyajian koleksi bagi 

tunanetra, (b) Koleksi Moko yang dipamerkan dan dapat disentuh oleh tunanetra  

(dok. Eny Shinda Koty, 2011). 
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(3). Sarana penunjang untuk penyajian koleksi harus memperhatikan keamanan 

pengunjung. Contohnya mounting harus pasang 68,5cm. seperti gambar 

dibawah ini: 

                  

     

 

Jadi ruang penyajian koleksi di ruang pamer koleksi bagi tunanetra, harus 

memperhatikan beberapa faktor mulai dari jenis koleksi, yang bisa disentuh, aman 

dan tidak membahayakan pengunjung, memiliki informasi yang lengkap dan jelas 

untuk disajikan, informasi  dikemas dalam bentuk yang menarik dan yang mudah 

dipahami oleh penyandang cacat, serta penempatan koleksi dan sarana penunjang 

lain yang mendukung kegiatan museum harus diletakkan pada  tempat yang aman 

dengan mempertimbangkan ruang gerak penyandang tunanetra yang sesuai 

dengan kebutuhannya, termasuk tongkat putih (white cane, hoover cane) yang 

dibawa pengunjung sebagai alat untuk membantu meraba jalan yang akan dilalui. 

Gambar 4.7 Contoh letak mounting yang aman bagi pengunjung tunanetra 

(sumber: accessible.si.edu. Smithsonian Guidelines for Accessible 

Exhibition Design). 
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Pengadaan ruang khusus tunanetra didasarkan pada kebutuhan spesifik tunanetra 

untuk memperoleh informasi, jika koleksi realia dijadikan sebagai alat peraga 

maka koleksi relia dapat rusak. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan kaidah 

museologi, mengingat koleksi realia tidak bisa tergantikan karena memiliki nilai 

histori yang berbeda satu dengan lainnya. Pada dasarnya keamanan koleksi dan 

keamanan pengunjung tunanetra menjadi pemikiran prioritas penyelenggaraan 

sebuah ruang khusus koleksi tunanetra. Berdasarkan dari uraian di atas, maka 

denah ruang koleksi replika yang disarankan untuk museum Negeri Provinsi 

Sulawesi Tenggara adalah sebagai gambar denah 4.4. Berdasarkan denah 4.4 

koleksi yang dipamerkan untuk pengunjung tunanetra di Museum Negeri Provinsi 

Sulawesi Tenggara adalah koleksi replika Etnografi dan replika Biologi. 

Pemilihan koleksi Etnografi dipamerkan di ruang khusus koleksi tunanetra karena 

koleksi Etnografi sangat dekat dan telah melekat dalam kehidupan sehari-hari 

masyarakat Sulawesi Tenggara. Apa yang digunakan oleh masyarakat Sulawesi 

pada masa lalu, bagaimana bentuknya, fungsinya, dan bagaimana cara 

menggunakannya hal tersebut tentunya menjadi daya tarik bagi pengunjung untuk 

memperoleh informasi mengenai koleksi tersebut. Pemilihan koleksi Biologi 

karena untuk memperkenalkan satwa langka yang hanya ada di Sulawesi 

Tenggara. Selain itu pertimbangan pemilihan koleksi antara lain: bahan mudah 

diperoleh, bentuk tidak terlalu besar, mudah dibuat, harga murah dan aman bagi 

penyandang tunanetra. Koleksi disajikan dengan menggunakan alas koleksi 

(pedestal) dengan tinggi  91,5 cm. hal tersebut dimaksudkan agar pengunjung 

dapat dengan mudah dijangkau dan menyentuh koleksi karena letaknya dapat  
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tidak tinggi dan tidak pendek. Untuk keamanan pengunjung, handrail dipasang 

sepanjang alur koleksi seperti tampak pada gambar denah 4.4, sedangkan pada 

lantai dipasang ubin bertekstur sebagai jalur pemandu. Penempatan label braille 

harus harus strategis, dan diletakkan tepat di depan koleksi agar mudah terjangkau 

untuk disentuh dan bisa dibaca oleh pengunjung tunanetra. 
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Denah 1.4 Denah yang disarankan sebagai ruang pamer koleksi replika bagi pengunjung tunanetra. 
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Berdasarkan denah di atas, maka koleksi yang dipamerkan untuk pengunjung 

tunanetra di Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara adalah koleksi replika 

Etnografi dan replika Biologi. Pemilihan koleksi Etnografi dipamerkan di ruang 

khusus koleksi tunanetra karena koleksi Etnografi sangat dekat dan telah melekat 

dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sulawesi Tenggara. Apa yang digunakan 

oleh masyarakat Sulawesi pada masa lalu, bagaimana bentuknya, fungsinya, dan 

bagaimana cara menggunakannya hal tersebut tentunya menjadi daya tarik bagi 

pengunjung untuk memperoleh informasi mengenai koleksi tersebut. Pemilihan 

koleksi Biologi karena untuk memperkenalkan satwa langka yang hanya ada di 

Sulawesi Tenggara. Selain itu pertimbangan pemilihan koleksi antara lain: bahan 

mudah diperoleh, bentuk tidak terlalu besar, mudah dibuat, harga murah dan aman 

bagi penyandang tunanetra. Koleksi disajikan dengan menggunakan alas koleksi 

(pedestal) dengan tinggi  91,5 cm. hal tersebut dimaksudkan agar pengunjung 

dapat dengan mudah dijangkau dan menyentuh koleksi karena letaknya dapat  

tidak tinggi dan tidak pendek. Untuk keamanan pengunjung, handrail dipasang di 

sepanjang alur koleksi seperti tampak pada gambar denah 4.4, sedangkan pada 

lantai dipasang ubin bertekstur sebagai jalur pemandu. Penempatan label braille 

harus harus strategis, dan diletakkan tepat di depan koleksi agar mudah terjangkau 

dan bisa dibaca oleh pengunjung tunanetra. 
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4.3.2 Pelayanan Informasi dan Penerbitan 

Pelayanan informasi di sebuah museum terdiri atas informasi dalam 

bentuk lisan dan tulisan. Informasi lisan diperoleh melalui pemandu museum, 

dengan cara memberikan informasi mengenai koleksi. Informasi tulisan (tekstual) 

dapat diperoleh di dalam label. Selain kedua hal di atas media lain yang dapat 

digunakan untuk menginformasikan koleksi dapat berupa, visual, audiovisual, 

katalog, brosur, dan website.  Penyampaian informasi berdasarkan uraian di atas 

tidak dapat diterapkan semuanya kepada pengunjung museum, tergantung kondisi 

fisik pengunjung tersebut. 

           Untuk mengkomunikasikan koleksi-koleksi yang dimiliki, museum 

mengadakan pameran. Seperti pameran tetap, pameran temporer dan pameran 

keliling. Pameran tersebut dilakukan untuk memperkenalkan dan 

menginformasikan koleksi kepada masyarakat untuk datang dan berkunjung ke 

museum. Tema yang di usung dalam sebuah pameran, diaplikasikan melalui 

penyajian koleksi. Penyajian koleksi tersebut kemudian dilengkapi dengan teks, 

ilustrasi, gambar, foto, suara, dan pendukung lainnya sebagai penunjang 

penyampaian informasi lebih efektif. 

          Penyampaian informasi yang efektif perlu memperhatikan sasaran 

informasi tersebut ditujukan. Penyampaian informasi bagi pengunjung di museum 

hendaknya selalu memperhatikan kondisi dan permasalahan dari pengunjungnya, 

misalnya pengunjung penyandang tunanetra tentu berbeda penyampaian 

informasinya dengan pengunjung tunarungu atau pengunjung umum.  
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          Idealnya sebuah museum harus menyediakan penyajian informasi bagi 

semua orang. Dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah museologi. Penyajian 

Informasi bagi pengunjung umum dengan kondisi yang normal dapat 

menggunakan metode (1) Pendekatan intelektual yaitu penyajian benda-benda 

koleksi yang mengungkapkan informasi tentang guna, arti, dan fungsi benda 

koleksi; (2) Pendekatan romantik (evokatif) yaitu penyajian benda-benda koleksi 

dengan menggungkapkan suasana tertentu yang berhubungan dengan benda-

benda yang dipamerkan; (3) Pendekatan estetik yaitu cara penyajian yang 

mengungkapkan nilai artistik pada benda koleksi; (4) Pendekatan simbolik yaitu 

cara penyajian dengan menggunakan simbol-simbol tertentu sebagai media 

intepretasi pengunjung; (5) Pendekatan kontemplatif yaitu penyajian koleksi 

untuk membangun imajinasi pengunjung terhadap koleksi yang dipamerkan; (6) 

Pendekatan interaktif yaitu cara penyajian koleksi dimana pengunjung dapat 

berinteraksi langsung dengan koleksi yang dipamerkan. Penyajian koleksi tersebut 

dapat pula menggunakan teknologi informasi. 

         Pengunjung yang memiliki permasalahan dengan penglihatan dan 

pendengaran tentu tidak dapat sepenuhnya dapat menggunakan metode 

pendekatan di atas. Karena seorang tunanetra hanya dapat menerima informasi 

melalui suara yang didengarnya, bau yang diciumnya, melalui rasa dan melalui 

sentuhan (taktil). Sedangkan seorang tunarungu  menerima informasi melalui 

penglihatannya dengan membaca ujaran, membaca tulisan dan menggunakan 

bahasa isyarat.  
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           Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara belum memberikan informasi 

bagi semua pengunjung karena belum memberikan perhatian dan pelayanan yang 

sama bagi semua pengunjung termasuk pengunjung penyandang cacat. Pemberian 

pelayanan dan informasi bagi pengunjung penyandang cacat merupakan tanggung 

jawab dari semua pekerja museum, mulai dari pekerja yang tugasnya 

berhubungan langsung dengan pengunjung maupun pekerja yang berada di ruang 

penyimpanan (storage) museum. Jadi semua pekerja museum mempunyai tugas 

untuk menciptakan suasana yang ramah bagi pengunjung penyandang cacat agar 

mereka merasa diterima di museum. adapun penyajian informasi yang ada di 

museum yaitu: (a) Tulisan (label); (b) Penyajian informasi menggunakan media; 

dan (c) Penyajian informasi secara lisan (pemandu).  

 

 

a)  Label 

        Label secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: (1) Label 

dinding (introductory label), yaitu label yang memuat informasi awal, pengenalan 

mengenai pameran yang diselenggarakan, tema dan subtema pameran, dan 

kelompok koleksi; (2) Label individu yaitu label yang berisi nama dan keterangan 

singkat mengenai koleksi yang dipamerkan; dan (3) Label pengantar yaitu label 

yang menjelaskan kelompok benda dalam satu ruangan ataupun dalam sebuah 

vitrin atau panel secara menyeluruh. 
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          Pada prinsipnya uraian label harus konsisten, jelas, ringkas dan padat serta 

menggunakan struktur bahasa Indonesia yang tepat. Untuk mengunjung 

penyandang tunanetra tentu label harus dibuat khusus dengan menggunakan huruf 

braille. Braille merupakan kode berupa titik timbul. Dalam satu simbol huruf, 

terdiri atas enam titik. Dua titik vertikal dan 3 titik horizontal.  Titik-titik timbul 

tersebut melambangkan huruf, yang disusun hingga menjadi kata maupun kalimat. 

Contoh huruf Braille 

 

 

 

 

 

 

          Pengunjung tunanetra tidak dapat menggunakan indera penglihatannya, 

untuk membaca secara visual, jadi museum harus menggunakan huruf braille agar 

pengunjung tunanetra bisa membaca informasi koleksi yang ada. Dengan cara 

menyentuh (taktil) permukaan label braille tersebut. Penyajian informasi pada 

label di Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara hanya diperuntukkan bagi 

                               a                                                                              b 

 

Gambar 4.28 Contoh braille: (a) Abjad dalam tulisan braille (b) Cara membaca huruf braille, 

dengan meraba permukaan tulisan (sumber: http://www.rnib.org.uk) 
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pengunjung umum seperti gambar 4.29a pada gambar tersebut label yang 

disajikan dalam tulisan latin yang hanya bisa dibaca bagi pengunjung yang 

memiliki kemampuan indera penglihatan (visual) yang baik, sedangkan bukan 

bagi pengunjung yang tidak memiliki kemampuan membaca secara visual. 

Seharusnya Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara bisa menyediakan 

informasi untuk semua pengunjung. Dengan menyediakan informasi seperti pada 

gambar 4.29b yaitu label timbul dengan  braille. Label dalam huruf braille 

tersebut sangat dibutuhkan bagi pengunjung tunanetra.        

 

  

 

                

 

jadi label yang sesuai dengan kebutuhan bagi penyandang tunanetra untuk 

informasi koleksi adalah label yang bisa dibaca oleh penyandang tunanetra yaitu 

label dalam huruf braille seperti pada gambar 4.29b. Yang perlu diperhatikan 

dalam penulisan label bagi tunanetra adalah pengunjung tunanetra membaca 

                                     a                                                                                   b 

Gambar 4.29  (a) Label di Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara  (b) Pengadaan label yang 

dibutuhkan tunanetra dalam tulisan braille (dok. Eny S. Koty. 2010). 
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braille dengan cara menyentuh (taktil) permukaan braille, dan untuk mendapatkan 

informasi lebih mendalam memerlukan koleksi replika untuk disentuh.  

          Untuk penyajian informasi, jika satu label digunakan untuk beberapa 

koleksi replika seperti gambar 4.30 di bawah ini, maka pengunjung tunanetra akan 

kesulitan mengidentifikasi koleksi-koleksi yang ada, bahkan bisa saja tidak 

memperoleh informasi yang sebenarnya.  

 

                         

 

                                  

 

         Yang lebih baik bagi tunanetra apabila informasi tiap koleksi menggunakan 

satu label untuk satu koleksi. Untuk penempatan label harus ditempatkan pada 

tempat yang strategis agar bisa dengan mudah dijangkau oleh pengunjung 

tunanetra, seperti pada gambar 4.31 di bawah ini.  

 

Gambar 4.30   Penyajian informasi koleksi yang tidak sesuai 

bagi  kondisi dan kebutuhan pengunjung tunanetra 

 (dok. Eny S. Koty. 2010). 
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b) Media 

       Media penunjang untuk menyajikan informasi koleksi museum kepada 

pengunjung bermacam-macam, penggunaan media penunjang hendaknya 

disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pengunjung itu sendiri. Selama ini 

Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara telah menggunakan leaflet/brosur, 

spanduk, buku, audiovisual, namun informasi tersebut masih ditujukan bagi 

pengunjung umum, tidak bagi pengunjung tunanetra.  

Di negara-negara maju pelayanan informasi telah berkembang sangat 

cepat. Informasi tidak lagi menggunakan kertas tapi menggunakan elekronik. 

Informasi dapat di akses dengan sangat dan mudah dengan adanya komputer.  

Seseorang dapat mengunjungi museum melalui situs yang disediakan serta dapat 

mengakses informasi yang ada, seperti kegiatan-kegiatan pameran di museum, 

Foto. 4.31 Penyajian informasi label yang lebih baik dan mudah 

dijangkau  untuk dibaca oleh penyandang tunanetra, di museum Mpu 

Tantular (dok. Eny, S. Koty: 2011) 
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koleksi-koleksi yang ada di museum, pelayanan dan fasilitas museum, jam 

operasional museum serta informasi lainnya. Bahkan untuk penyandang tunanetra 

dapat juga memperoleh informasi tersebut melalui komputer bicara, Audio guide, 

hearing aid dan fasilitas-fasilitas yang lainnya yang dapat membantu pengunjung 

penyandang cacat untuk dapat berkunjung secara online ke museum.   

 

 

 

 

 

          Audio guide atau acoustic guide adalah alat bantu mendengar, yang dapat 

digunakan sebagai pemandu bagi penyandang tunanetra dan pengunjung umum 

yang dapat dibawa kemana-mana. Pengunjung museum dapat memilih dan 

memencet tombol audio guide yang tersedia untuk mendapatkan informasi 

koleksi sesuai tombol yang dipilihnya. Dengan fasilitas audio guide seperti pada 

gambar 4.32a dan 4.32b, pengunjung dapat berkeliling museum dan memperoleh 

informasi koleksi tanpa ditemani oleh pemandu museum.  

                         a                                                                       b 

 

Foto. 4.32 Penyajian informasi dengan menggunakan audio guide  

(sumber: http://www.moma.org) (a) Museum of Modern Art, (b) Museum of China  

(sumber: www.News.CN) 
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         Museum Negeri Sulawesi Tenggara dapat menggunakan fasilitas-fasilitas di 

atas seperti komputer bicara dan audio guide, untuk memberikan pelayanan 

informasi kepada pengunjung penyandang cacat tunanetra. Namun perlu 

penelitian lebih lanjut mengenai kesiapan penyandang cacat tunanetra dan 

pengelola museum untuk menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut. Selain itu 

kesiapan dana selalu menjadi kendala utama, mengingat fasilitas-fasilitas 

informasi di atas memerlukan biaya yang besar.  

          Berdasarkan uraian di atas, maka kebutuhan tunanetra yang ditawarkan 

untuk penyelenggaraan dan pengadaan informasi bagi pengunjung penyandang 

cacat adalah pengimplementasian buku panduan pengunjung dalam huruf braille.  

Buku braille dipandang perlu sebagai kelanjutan kerjasama yang dibangun oleh 

pengelola museum dengan Sekolah Luar Biasa, Dinas Sosial, komunitas, yayasan 

penyandang cacat, Perguruan Tinggi dan lembaga-lembaga yang berwenang 

lainnya. Kerjasama tersebut diharapkan mempermudah pengadaan buku panduan 

dalam huruf braille dan tidak mengeluarkan biasa yang besar.  
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                                   Gambar 4.33.  Buku panduan braille yang ditawarkan 

 

           Buku panduan braille yang ditawarkan akan berisi informasi umum tentang 

museum, fasilitas, peta lokasi, jadwal operasional museum, dan informasi 

mengenai koleksi replika yang tersedia. 

Berbeda dengan cara penyajian informasi pada tunanetra, untuk 

pengunjung tunarungu, pelayanan informasi dapat di berikan melalui audio visual. 

Informasi audio visual yang ditampilkan harus disertai dengan teks, sehingga 

pengunjung tunarungu dapat mengerti dengan melihat gambar-gambar dan teks 

yang ditayangkan.   

 

c) Pemandu 

Pemandu berasal dari kata pandu yang berarti arah atau tujuan yang 

ditetapkan (Indonesia, 1994: 2). Pemandu di museum bertugas dan bertanggung 

jawab mengarahkan dan menerangkan kepada pengunjung mengenai informasi 

BUKU PANDUAN 

MUSEUM NEGERI PROVINSI 

SULAWESI TENGGARA 
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koleksi. Dalam pemanduan diperlukan kemampuan interdisiplin ilmu dan 

perluasan wawasan terhadap bidang ilmu-ilmu lain yang ada hubungannya dengan 

pemanduan dan ilmu permuseuman. Pemandu harus mengingat bahwa 

pengunjung yang dipandunya memiliki kemampuan berbeda-beda yaitu pertama 

tipe visual, yaitu tipe yang paling mudah memperoleh gambaran tentang suatu 

indera melalui indera penglihatan; kedua Tipe auditif, yaitu tipe yang paling 

mudah memperoleh tanggapan sesuatu melalui indera pendengaran; dan ketiga 

Tipe motoris, yaitu tipe yang paling mudah memperoleh tanggapan tentang 

sesuatu melalui indera motoriknya. Dengan perbedaan tersebut pemandu dituntut 

dapat memanfaatkan atau menggunakan penyajian untuk dapat memenuhi 

kebutuhan pengunjungnya. Persiapan umum yang harus dipertimbangkan dalam 

proses pemanduan yaitu:  

1) Situasi dan kondisi yang dihadapi, sasaran yang dipandu, 

2) Keadaan yang dihadapi (situasi dan kondisi). Pemandu perlu memperhatikan 

keadaan tempat, cuaca dan lingkungan yang dapat mempengaruhi effisiensi 

proses pemanduan.  

3)  Sasaran (pengunjung) yang akan di pandu. Pemandu perlu mengetahui 

kepribadian serta mutu atau taraf dasar pengetahuannya, dan jika mungkin 

mengetahui latar belakang pribadi peserta panduannya.  

4) Tujuan yang akan dicapai (target). Pemandu perlu mengetahui motivasi 

pengunjungnya.  

5) Bahan panduan (materi). Pemikiran tentang teori apa yang disampaikan, 

penelitian sumber informasi yang akan disampaikan, penguasaan materi, serta 
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segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan, sasaran dan tujuan yang 

akan dicapai.  

6) Cara penyajian yang akan dicapai (metode). Merencanakan metode 

pemanduan yang digunakan dengan memperhatikan kondisi yang dipandunya 

misalnya pengunjung tidak dapat menerima informasi secara audio ataupun 

secara visual seperti pada pengunjung tunanetra dan tunarungu.  

7) Alat bantu yang digunakan (media). Dengan merencanakan alat bantu yang 

akan digunakan dalam proses pemanduan sehingga pengunjung bisa mengerti 

apa yang disampaikan.  

8) Susunan materi (komposisi) untuk memudahkan penyampaian dan 

penerimaan oleh pengunjung yang dipandu.  

9) Evaluasi 

         Dengan pemaparan di atas maka pemandu museum seharusnya bisa 

memberikan informasi yang diperlukan oleh pengunjung baik secara lisan 

maupun menggunakan bahasa isyarat kepada pengunjung penyandang cacat 

tunanetra dan tunarungu. 

Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara perlu memberikan pemanduan 

kepada tunanetra dan tunarungu yang lebih baik seperti gambar berikut:  
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        Foto 4.34a menggambarkan bagaimana seorang pemandu memperlakukan 

pengunjungnya yang tunanetra untuk memberikan informasi yang efektif. 

Pemandu tersebut tahu bahwa apa yang diucapkannya akan lebih dipahami oleh 

pengunjung tunanetra dengan obyek peraga, sehingga menuntun tangan 

pengunjung untuk meraba koleksi yang dipamerkan. foto 4.34b menggambarkan 

pemandu memberikan informasi koleksi kepada pengunjung tunarungu dengan 

menggunakan bahasa isyarat.  

Pemandu merupakan ujung tombak sebuah museum, karena pemandu 

akan yang secara langsung berhubungan dengan pengunjung. Keberhasilan 

informasi lisan merupakan tugas dari seorang pemandu, baik tidaknya sebuah 

museum juga bisa di diperoleh melalui hasil pelayanan dari seorang pemandu. 

Jadi peran pemandu menjadi sangat besar, untuk itu keterampilan seorang 

pemandu merupakan bagian yang harus selalu ditingkatkan melalui pelatihan-

                                     a                                                                                  b 

 

Gambar 4.34   Pemanduan yang dilakukan di Museum  of  Modern Art dan direkomendasikan untuk 

pemandu di Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara, (a) Pemanduan bagi pengunjung tunanetra, 

(b) Pemanduan bagi tunarungu. (Sumber: http://www.moma.org/) 



125 

 

 

 

pelatihan (capacity building). Berikut contoh pemandu pada museum Mpu 

Tantular di Surabaya yang menjelaskan mengenai informasi dalam bentuk braille. 

      

Gambar 4.35.  Contoh pemandu yang menjelaskan tentang tulisan braille 

(dok. Eny S.koty, 2011) 

 

Yang menjadi saran pada bagian ini adalah melakukan pelatihan-pelatihan 

untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Keterampilan yang telah 

dimiliki pemandu akan memberikan dampak menyampaian informasi menjadi 

efektif, sehingga pengunjung tunanetra dan tunarungu bisa memahami informasi 

yang terkandung didalam sebuah koleksi yang disajikan. Jadi model yang 

ditawarkan adalah pemandu yang bisa menggunakan bahasa isyarat untuk 

menjelaskan informasi kepada pengunjung tunarungu. Kemampuan pemandu 

untuk memberikan pelayanan informasi kepada semua orang tanpa terkecuali, 

berarti museum telah menjalankan tugasnya mengkomunikasikan benda budaya 

kepada masyarakat.  
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4.3.3 Jangka Waktu Pengembangan Informasi bagi Pelayanan Pengunjung  

Penyandang Cacat  

Pengembangan fasilitas dan informasi sebuah museum memerlukan 

perencanaan yang matang, oleh karena itu, dalam mengembangkan informasi 

bagi tunanetra dan tunarungu di museum perlu dibagi dalam beberapa tahap 

perencanaan yaitu:  

(1) Perencanaan jangka pendek (short term) 

           Pada tahap ini museum melakukan outreach program dan 

peningkatan capacity building. Museum membutuhkan keterlibatan 

banyak pihak dan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga penyandang 

cacat. Museum membangun hubungan dengan Sekolah Luar Biasa, Dinas 

Sosial, Perguruan Tinggi, yayasan serta komunitas penyandang cacat dan 

tunanetra. Hal-hal yang perlu dikerjakan pada tahap ini adalah: 

(1) Perencanaan jangka pendek (short-term) 

a) Kerja sama dengan pihak Sekolah Luar Biasa dan komunitas 

penyandang cacat. Kegiatan yang dilakukan adalah: 

1) Museum melakukan outreach program dengan mengunjungi 

Sekolah-sekolah  Luar Biasa (SLB) dan komunitas 

penyandang cacat untuk memperkenalkan museum. 

2) Museum berkoordinasi dengan staf pengajar di Sekolah Luar 

Biasa. 
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3) Museum bekerja dengan tenaga pengajar untuk mengetahui 

kebutuhan penyandang cacat di museum, dan kurikulum yang 

sesuai dengan apa yang diajarkan di sekolah, sehingga bisa 

membuat satu program yang bisa melengkapi kegiatan belajar 

di sekolah dan pelayanan penyandang cacat di museum. 

4) Melibatkan penyandang cacat dalam kegiatan-kegiatan di 

museum.  

b)  Kedua, kerjasama dengan Dinas Sosial, Perguruan Tinggi, yayasan 

dan lembaga yang berwenang di dalam permuseuman di Indonesia. 

Kegiatan yang dilakukan adalah: 

1) Melibatkan Dinas Sosial, Perguruan Tinggi, yayasan dan 

lembaga yang berwenang dalam permuseuman di Indonesia 

untuk program kegiatan museum dan penyandang cacat 

2) Berkoordinasi dan mencari jalan keluar untuk setiap kendala 

yang ditemui di lapangan termasuk sarana dan prasarana 

dalam memenuhi kebutuhan penyandang cacat. Dalam hal ini 

mengusulkan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah 

provinsi Sulawesi Tenggara dan lembaga yang berwenang 

dalam permuseuman di Indonesia untuk memikirkan perlunya 

memberikan fasilitas fisik dan non fisik bagi penyandang 

cacat. 
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3) Melakukan peningkatan kapasitas (capacity building) berupa 

pelatihan bagi tenaga museum dalam melayani tunanetra dan 

tunarungu termasuk cara berkomunikasi dan penggunaan 

bahasa isyarat. 

4) Pengadaan bahan bacaan dalam huruf braille, dan 

5) Pengadaan tenaga sukarela untuk melayani penyandang cacat 

di museum 

(2) Perencanaan jangka waktu menengah (mid-term) 

Membuat buku panduan museum dalam huruf braille. Pada tahap 

ini memerlukan perencanaan dan kebijakan dari unsur-unsur terkait karena 

akan menyangkut dana untuk percetakan buku panduan museum  serta 

kerja sama dengan pihak lainnya untuk pembuatan buku panduan dengan 

tulisan braille. Menyusun tim pembahas isi buku panduan, yang akan 

membahas koleksi-koleksi apa saja yang akan disajikan di dalam buku 

panduan, serta informasi yang ada di dalamnya.   

(3) Perencanaan jangka waktu panjang (long term) 

         Pada tahap ini museum perlu mengadakan koleksi replika, serta 

ruang khusus untuk penyajian koleksi replika, serta label informasi dalam 

braille. Selain itu penyempurnaan sarana dan prasarana infrastruktur bagi 

penyandang  tunanetra. Tindakan yang harus dilakukan untuk pelaksanaan 

program ini adalah  museum perlu menganggarkan dana untuk pengadaan 

replika, label dan renovasi atau perbaikan infrastruktur. Untuk ruang 

khusus penyajian koleksi disarankan di lantai I, yang diambil dari sebagian 
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ruang koleksi Teknologi dengan ukuran panjang 14, 2 m dan lebar 5 m. 

Pemilihan lokasi ruang khusus replika karena, pertama dekat dan mudah 

diakses oleh pengunjung penyandang tunanetra, dan kedua dana yanga 

dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan harus membangun gedung baru 

khusus tunanetra. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

  

5.1 Simpulan 

         Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara  telah menyediakan fasilitas 

dan informasi  bagi pengunjungnya secara umum, tetapi museum perlu juga 

menyediakan fasilitas bagi pengunjung disabilitas. Jadi museum seharusnya 

memiliki semua sarana untuk memenuhi semua kebutuhan pengunjung, baik 

pengunjung umum yang normal maupun pengunjung penyandang cacat, tanpa 

diskriminasi. Karena kewajiban museum adalah untuk melayani masyarakat 

umum, untuk merawat, melestarikan benda budaya dan mengkomunikasikan 

untuk pendidikan, penelitian serta rekreasi. Selain itu museum berkewajiban 

memperkenalkan museum sebagai jembatan sejarah dan kebudayaan kehidupan 

manusia masa lampau dan masa kini.  

         Kondisi lingkungan dan bangunan sebuah museum turut menentukan 

pengunjungnya. Monolog akan terjadi saat seseorang ingin pergi ke sebuah 

museum. Bagaimana caranya masuk ke museum, berapa biaya yang perlu 

disiapkan, fasilitas apa yang  museum siapkan, dan apakah fasilitas tersebut sesuai 

kebutuhannya atau tidak? Apabila pertanyaan-pertanyaan di atas terjawab, dan 

sesuai dengan apa yang harapkannya, maka seseorang pasti akan memilih 

berkunjung ke museum.           

         Untuk memperkenalkan sebuah museum perlu menyediakan fasilitas 

sesuai kebutuhan pengunjungnya. Selain itu pentingnya penyajian informasi yang 
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mudah dipahami dan dimengerti oleh pengunjung baik pengunjung umum 

maupun pengunjung penyandang cacat merupakan faktor utama agar pesan yang 

menceritakan sejarah sebuah koleksi dapat sampai kepada setiap pengunjung. 

Keberpihakan pada pengunjung umum menjadi salah satu tugas dan fungsi 

museum tidak berjalan baik. Penyandang cacat seringkali dipandang sebelah 

mata, padahal museum sendiri merumuskan tugas dan fungsi utamanya adalah 

untuk mengkomunikasikan koleksinya namun museum belum menyediakan 

fasilitas fisik dan non fisik bagi masyakat Sulawesi Tenggara secara menyeluruh, 

secara khusus fasilitas bagi penyandang cacat. Padahal pemerintah telah 

memberikan akses mengeluarkan regulasi bagi penyandang cacat. Berdasarkan 

hal tersebut di atas maka  dipandang pentingnya penelitian ini untuk memberikan 

fasilitas bagi penyandang cacat, dengan pertimbangan: 

1) Museum harus memberikan pelayanan kepada semua pengunjung termasuk 

penyandang cacat, karena kebutuhan penyandang cacat salah satunya adalah 

menikmati sejarah budaya bangsanya yang tersimpan di museum, hal tersebut 

tidak bisa diukur dengan biaya dan perimbangan, tetapi dengan pemikiran 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa termasuk di dalamnya penyandang 

cacat. 

2) Untuk memberikan pelayanan kepada penyandang cacat berupa 

penyenggaraan dan implementasi sesuai dengan kebutuhan penyandang cacat 

diawali dari yang sederhana, belum ada kemudian diimplementasikan sesuai 

kebutuhan penyandang cacat.  



133 

 

 

 

3) Penyelenggaraan implementasi kebutuhan penyandang cacat berupa fasilitas 

fisik, di mulai dari lingkungan dan bangunan museum. Fasilitas fisik yang 

menjadi kebutuhan dan selalu dikunjungi antara lain ruang pameran, peturasan 

(toilet), kantin dan souvenir shop dan area publik lainnya. 

4) Berdasarkan area yang menjadi kebutuhan penyandang cacat, maka 

implementasi berdasarkan kebutuhan yang sederhana di mulai dari jalan, 

tangga, ramp, lantai yang rata, dan handrail. 

5) Penyelenggaraan implementasi kebutuhan penyandang cacat berupa fasilitas 

non fisik (informasi) di mulai dari petunjuk arah, penanda pada lantai (ubin), 

penanda pada pintu baik dalam bentuk Braille dan teks latin. 

6) Pelayanan dan penyajian informasi dilakukan dengan memperhatikan 

keterbatasan pengunjung. Menyediakan label braille, koleksi replika dan ruang 

khusus untuk tunanetra. Untuk tunarungu teks label harus informatif dan 

pemandu yang bisa berbahasa isyarat. 

7) Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk bisa memberikan pelayanan 

maksimal kepada penyandang cacat. Melibatkan pihak-pihak berwenang, 

pemerintah pusat dan daerah, komunitas, untuk mengupayakan fasilitas di 

museum. 

5.2 Saran  

         Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan representasi sejarah 

budaya  masyarakat Sulawesi Tenggara. Sebagai museum yang mempresentasikan 

sejarah budaya masyarakat Sulawesi Tenggara museum juga bertugas 

melestarikan benda budaya untuk mengkomunikasikannya kepada masyarakat 
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luas. Sehingga tugas museum memberikan pelayanan kepada masyarakat umum 

maupun pengunjung penyandang cacat. Agar pengunjung memperoleh informasi 

efektif, sudah saatnya museum memberikan perhatian pada penyelenggaraan dan 

menyediakan sistem informasi bagi pengunjung tunanetra dan pengunjung 

tunarungu. Penyelenggaraan sistem informasi tersebut memperhatikan 

keterbatasan dan kebutuhan pengunjung tunanetra dan tunarungu untuk 

memperoleh informasi. Adapun saran yang harus dilakukan yaitu:  

1). Museum melakukan outreach program dengan mengunjungi Sekolah-sekolah  

Luar Biasa (SLB) dan komunitas penyandang cacat untuk memperkenalkan 

museum. 

2). Museum berkoordinasi dengan staf pengajar di Sekolah Luar Biasa serta 

bekerja sama dengan tenaga pengajar untuk mengetahui kebutuhan 

penyandang cacat di museum, dengan mempertimbangkan kurikulum yang 

diajarkan disekolah, sehingga bisa membuat satu program yang bisa 

melengkapi kegiatan belajar disekolah dan pelayanan penyandang cacat di 

museum. 

3). Melibatkan penyandang cacat dalam kegiatan-kegiatan di museum.  

4).  Program peningkatan kapasitas (capacity building) bagi tenaga museum untuk 

melayani tunanetra dan tunarungu secara efektif. 

5) Pengadaan bahan bacaan dalam huruf braille, dan 

6) Pengadaan tenaga sukarela untuk melayani penyandang cacat di museum 
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7) Program pengadaan buku panduan museum dalam huruf braille.  

8) Mengusulkan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi Sulawesi 

Tenggara dan lembaga yang berwenang dalam permuseuman di Indonesia 

untuk memikirkan perlunya memberikan fasilitas fisik dan non fisik bagi 

penyandang cacat. 
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www.resource.gov.uk  Disability directory for Museum and Galleries. Resource: 

The Council for Museums, Archives and Libraries diakses tanggal 2 Februari 

2011 pk. 07.27 

www.moma.org/ Individuals Who Are Blind or Partially Sighted.htm 

www.artbeyondsight.org diakses tanggal 11 februari pk.  21.33 

www.google.co.id/imgres tanggal 11 februari pk.  21.45 

www.rnib.org.uk/livingwithsightloss/readingwriting/braille/writing/Pages/writing

_braille.aspx -11 Februari 2012 

 

www.deafworks.co.uk/resources/articles/opening-up-arts-and-museums-to-deaf-

people/ 11 Februari 2012 

 

www.vam.ac.uk/page/d/disability-and-access 11 Februari 2012 

 

www.google.co.id/ repository.upi.edu tanggal 11 februari pk.  21.45 

http://sosbud.kompasiana.com/2009/12/07/desain-humanis di akses tanggal 27 

April 2012 pk. 20.12 
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LAMPIRAN 1 

TABEL 6 

DATA PENGUNJUNG MUSEUM NEGERI PROVINSI 

SULAWESI TENGGARA 

 

 

No 
Klasifikasi 

Kunjungan 

Jumlah Pengunjung 

Tahun 
Keterangan 

2009 2010 2011 

1. TK/SD 165 1.558 598 Data kunjungan 

tahun 2011 dari 

bulan januari-Mei, 

karena adanya 

revitalisasi museum 

sehingga museum 

ditutup untuk 

sementara waktu. 

2. SMP 503 1.131 605 

3. SMA 445 1.414 419 

4. Mahasiswa 34 96 19 

5. Masyarakat Umum 96 368 224 

6. Turis Asing 40 88 14 

7. Peneliti  - - - 

Jumlah 1.383 4.755 1.881  
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LAMPIRAN II 

TABEL 7 

DAFTAR KOLEKSI MUSEUM NEGERI PROVINSI 

SULAWESI TENGGARA 

 

No. Nama Jenis Koleksi Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Koleksi Geologika 

Koleksi Biologika 

Koleksi Etnografika 

Koleksi Arkeologika 

Historika 

Koleksi Numismatik/Heraldika 

Koleksi Filologika 

Koleksi Keramik 

Koleksi Kesenian 

Koleksi Teknologi 

   100 

   210 

1.688 

   162 

   182 

   997 

     37 

   730 

     60 

     20 

 Total 4.182 
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LAMPIRAN 1 

TABEL 6 

DATA PENGUNJUNG MUSEUM NEGERI PROVINSI 

SULAWESI TENGGARA 

 

 

No 
Klasifikasi 

Kunjungan 

Jumlah Pengunjung 

Tahun 
Keterangan 

2009 2010 2011 

1. TK/SD 165 1.558 598 Data kunjungan 

tahun 2011 dari 

bulan januari-Mei, 

karena adanya 

revitalisasi museum 

sehingga museum 

ditutup untuk 

sementara waktu. 

2. SMP 503 1.131 605 

3. SMA 445 1.414 419 

4. Mahasiswa 34 96 19 

5. Masyarakat Umum 96 368 224 

6. Turis Asing 40 88 14 

7. Peneliti  - - - 

Jumlah 1.383 4.755 1.881  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN II 

TABEL 7 
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DAFTAR KOLEKSI MUSEUM NEGERI PROVINSI 

SULAWESI TENGGARA 

 

No. Nama Jenis Koleksi Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Koleksi Geologika 

Koleksi Biologika 

Koleksi Etnografika 

Koleksi Arkeologika 

Historika 

Koleksi Numismatik/Heraldika 

Koleksi Filologika 

Koleksi Keramik 

Koleksi Kesenian 

Koleksi Teknologi 

   100 

   210 

1.688 

   162 

   182 

   997 

     37 

   730 

     60 

     20 

 Total 4.182 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

 

I. UNTUK PENGELOLA MUSEUM 

A. Sejarah Museum, Visi dan Misi, SDM, Koleksi dan Bangunan Museum 

1. Sejarah berdirinya museum 

2. Visi dan misi Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara 

3. Apakah museum ini sudah berjalan sesuai dengan visi dan misinya ? 

4. Program apa yang telah dilakukan dalam mengoptimalkan peranan 

museum untuk pendidikan, terutama bagi pelajar sebagai pengunjung 

museum berkebutuhan khusus (disabled)? Adakah kerjasama atau 

sosialisasi ke sekolah-sekolah? Bagaimana dengan Sekolah Luar Biasa 

(SLB) 

5. Jumlah SDM yang ada, pendidikan dengan penjabaran tugas masing-

masing 

6. Jumlah koleksi museum dan jenis koleksi 

7. Jumlah yang disajikan dalam ruang pamer 

8. Syarat penyajian koleksi 

9. Cara penyampaian informasi di museum 

10. Bangunan museum, luas bangunan, fungsi dan arsitektur 

11. Penggagas berdirinya museum 

12. Fasilitas yang tersedia di museum 

13. Fasilitas yang tersedia  bagi pengunjung museum yang berkebutuhan 

khusus (disable) 
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B. Pelayanan Museum kepada pengunjung berkebutuhan Khusus 

1. Apakah ada pengunjung berkebutuhan khusus yang datang  ke museum? 

2. Bagaimana jika seandainya ada pengunjung berkebutuhan khusus yang 

berkunjung ke museum? 

3. Bagamana sarana infomasi yang tersedia di ruang pameran tetap? 

4. Adakah tersedia fasilitas bagi pengunjung museum berkebutuhan khusus? 

5. Bagaimana konsep pemberian informasi yang dilakukan oleh museum 

kepada pengunjung selama ini?  

6. Bagaimana cara memberikan informasi mengenai koleksi kepada 

pengunjung yang tunanetra? 

7. Bagaimana memberikan informasi mengenai koleksi bagi pengunjung 

tunarungu?  

II. SEKOLAH LUAR BIASA 

A. Guru Pengajar 

1. Materi yang diajarkan untuk penyandang tuna rungu dan tuna netra 

2. Metode yang di ajarkan 

3. Alat peraga yang digunakan 

4. Pernah mendapat kunjungan dari museum? 

5. Apakah pernah memperkenalkan tentang museum? 

6. Ada program sekolah untuk  berkunjung ke museum? 

7. Apa yang harus di sediakan oleh museum yang sesuai dengan penyandang 

cacat tuna netra dan tuna rungu 
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8. Penyampaian informasi yang sesuai untuk penyandang tuna netra dan 

tunarungu 

B. Pelajar SLB 

1. Dari manakah anda mengenal kata museum? 

2. Pernahkan anda berkunjung kemuseum, kapan jelaskan? 

3. Bagaimana pendapat anda mengenai pemandu (guide) dalam 

menjelaskan dan memberikan informasi mengenai koleksi museum? 

jelaskan! 

4. Apakah anda memahami apa yang pemandu (guide) jelaskan? 

5. Jika tidak, menurut anda keahlian apa harus dimiliki oleh seorang 

pemandu (guide)? 

6. Bagaimanakah menurut anda informasi mengenai koleksi (label 

koleksi) yang disajikan saat ini?  

7. Kendala yang anda temui ketika berkunjung ke museum? 

8. Fasilitas yang tersedia di museum? 

9. Bagamana manfaat yang anda rasakan setelah berkunjung ke museum? 

10. Bagaimana kesan anda setelah berkunjung ke museum? 

11. Apa harapan anda terhadap fasilitas sosial museum untuk pengunjung 

berkebutuhan khusus (tunanetra, tunarungu)? 
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GLOSARIUM 

 

Audio  :  bersifat dapat didengar bisa,  alat peraga 

yg bersifat dapat didengar (contoh radio), 

suara  yang berada pada range 

pendengaran manusia  

Audiovisual : penyajian dan pemutaran tentang koleksi 

museum melalui film, slide, dan video 

atau LCD. 

Dimba :  Jenis alat musik pukul yang digunakan 

untuk mengiringi tarian. 

Kalabandi :  alat yang digunakan untuk mengangkut 

hasil pertanian, perkebunan 

Lontara :  Sebuah aksara yang dikenal dalam 

penulisan naskah-naskah kuno yang 

ditulis dengan tangan pada Suku Bugis, 

Buton dan Kendari. 

Mondotambe    :   Tarian penjemputan, tarian tamu 

Pegangan rambat (handrail) :  prasarana aksesibilitas yang berfungsi 

untuk keamanan bagi pengguna prasarana 

tersebut, khususnya para penyandang 

cacat, yang ditempatkan dibeberapa 

tempat fasilitas pelengkap jalan. 
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Penyandang cacat :  setiap orang yang mempunyai kelainan 

fisik dan atau mental, yang dapat 

mengganggu atau merupakan rintangan 

dan hambatan baginya untuk melakukan 

kegiatan secara selayaknya. 

Pelayanan berkebutuhan khusus :   pelayanan yang diberikan kepada 

pengunjung museum yang memiliki 

karakteristik khusus misalnya pengunjung 

tunanetra. awalnya kata Anak 

berkebutuhan khusus merupakan anak 

dengan karakteristik khusus yang berbeda 

dengan anak pada umumnya tanpa selalu 

menunjukan pada ketidakmampuan 

mental, emosi atau fisik. Yang termasuk 

kedalam ABK antara lain: tunanetra, 

tunarungu, tunagrahita dan lain 

sebagainya.  

Realia : Koleksi asli sebagai bukti materil produk 

manusia dan lingkungannya, baik berupa 

benda budaya maupun benda bentukan 

alam. 
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Replika : Koleksi tiruan yang dibuat dengan teknik 

cetak sesuai dengan bentuk serta ukuran 

aslinya. 

Rambu : salah satu jenis pelengkapan jalan, berupa 

lambing, huruf, angka, kalimat dan atau 

perpaduan diantaranya sebagai 

peringatan, larangan, perintah atau 

petunjuk bagi pemakai jalan 

Ramp :   Jalan yang landai 

Taktil     :   berkaitan dengan sentuhan atau rabaan 

Tunarungu : setiap orang yang individu yang memiliki 

hambatan dalam pendengaran baik 

permanen maupun tidak permanen. 

 Tunanetra : adalah individu yang memiliki hambatan 

dalam penglihatan. tunanetra dapat 

diklasifikasikan ke dalam dua golongan 

yaitu: buta total (blind) dan low vision. 

Atau  yang memiliki lemah penglihatan 

dengan akurasi penglihatan 6/60. 

Tunadaksa : Suatu keadaan rusak atau terganggu 

asebagai akibat gangguan bentuk atau 

hambatan pada tulang, otot, dan sendi 

dalam fungsinya yang normal. Kondisi 
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dapat disebabkan oleh penyakit, 

kecelakaan atau dapat juga disebabkan 

oleh pembawaan sejak lahir. 

Tunaganda :   Memiliki kecacatan fisik dan mental 

Visual : dapat dilihat dengan indera penglihat  

(mata) 
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