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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Data Penelitian  

3.1.1. Sejarah Umum 

Gedung tua yang terletak di Jl. Jati Petamburan No. 4 Jakarta Barat, adalah gedung 

milik orang Perancis yang dibangun pada abad ke-19. Lalu beberapa puluh tahun 

kemudian gedung tersebut dibeli oleh Konsul Turki yang bernama Abdul Azis Al 

Musawi Al Kathiri yang menetap di Indonesia dan menikahi putri Raja Bengkulu. 

Dari hasil perkawinannya, lahirlah beberapa keturunan seperti  Syarifah Maryam, 

Sayid Abdul Fatah, Syarifah Hadidjah, Sayid Achmad. 

 Pada tahun 1942, rumah tersebut dijual kepada Vermeulen (Dr.Karel Christian 

Crucq) seorang pria penjual barang antik. Ketika kota Jakarta sedang menuju 

kemerdekaan terutama dari kalangan pemuda, Gedung Jati Petamburan No.4. Di 

dalam gedung inilah sering diadakan pertemuan para tokoh dan rapat-rapat rahasia 

untuk mengatur siasat dalam menghadapi NICA, serta untuk mengadili tentara NICA.  

Pada tahun 1947 gedung tersebut dibeli oleh Lie Sion Phin kemudian pada tahun ini 

juga gedung tersebut dikontrakkan kepada Dinas Perumahan Departemen Sosial 

sebagai tempat tinggal dan penampungan orang-orang lanjut usia (lansia). Selama 

berlangsung kontrak, gedung ini berpindah tangan kepada keluarga Bee Tjon Nio. 
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 Pada tanggal 11 Juni 1952 dibeli oleh Negara (Departemen Sosial) dengan 

akte notaris Rd. Kardiman dengan harga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah). 

Oleh Departemen Sosial gedung tersebut dijadikan Kantor Djawatan Sosial kemudian 

pada tahun 1966 dijadikan asrama pegawai. Setelah beberapakali pindah tangan, 

akhirnya gedung ini secara resmi diserahkan oleh Bapak Mintardja, SH. Menteri 

Sosial kepada Bapak Ali Sadikin Gubernur KDKI Jakarta pada tanggal 5 Oktober 

1975. Usaha pemugaran bangunan yang mempunyai nilai sejarah adalah merupakan 

suatu usaha memelihara sumber sejarah yang berbentuk bangunan guna bermanfaat 

bagi generasi yang akan datang untuk mengenang kembali sejarah perjuangan bangsa 

Indonesia. Kemudian niat baik itu berubah sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur Ali 

Sadikin, mengenai perlunya Museum Tekstil untuk menampung koleksi tekstil 

tradisional Indonesia yang hampir punah. Kain merupakan salah satu kebutuhan 

hidup selain dari pangan dan perumahan. 

 Kain yang dipakai oleh setiap manusia dapat menimbulkan adanya tingkat 

peradaban manusia tersebut. Kain mempunyai sejarah yang sangat panjang di jaman 

Neolithikum hingga dengan masa kini. Dahulu di daerah Sulawesi Tengah pernah 

diketemukan alat pemukul kain kayu yang terbuat dari batu. Alat ini berbentuk 

persegi dan ditengahnya terdapat beberapa buah garis, digunakan untuk membuat 

kain kulit kayu dan dijadikan pakaian. Maka, dikatakanlah bahwa manusia prasejarah 

di Indonesia ini mempunyai pola kehidupan secara menetap terutama untuk membuat 

peralatan hidup seperti pakaian sebagai pelindung dari serangan alam sekelilingnya.  
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 Kain juga penting di dalam mengukuhkan hubungan kekeluargaan dan 

keturunan, hlm itu dapat dilihat pada kain Kroe (Lampung), kain tersebut merupakan 

hak waris dari keluarga laki-laki tertua. Pengukuhan hubungan kekeluargaan dan 

keturunan juga dapat kita lihat pada masyarakat Tapanuli dimana pihak Hula-Hula 

selalu berada pada pihak pemberi kain. 

 Untuk itu pengelolaan lebih lanjut Gubernur DKI Jakarta telah 

memerintahkan tugas kepada Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta, Kantor 

Pemugaran dan Dinas Perindustrian DKI Jakarta, Kantor Pemugaran dan Dinas 

Perindustrian DKI Jakarta untuk bersama-sama melaksanakan pengisian Museum 

Tekstil, mengingat fungsi tekstil dalam masyarakat Indonesia sangat penting. 

Akhirnya pada tanggal 28 Juni 1976, gedung ini diresmikan oleh Ibu Tien Soeharto 

sebagai Museum Tekstil. 

3.1.2. Logo Museum Tekstil 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.  Logo Museum Tekstil 
Sumber Data pribadi Museum Tekstil 
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Logo dari Museum Tekstil ini bermaksud mengedepankan mengenai tekstil itu 

sendiri. Simbol melengkung sebenarnya itu melambangkan sebuah canting namun 

disederhanakan, dan isi dari penyederhanaan bentuk canting itu di isi dari dua ciri 

khas tekstil, yaitu tenun dan batik. Dibuat lebih dinamis seperti layaknya kain, 

dengan warna coklat dalam batik dan merah dalam tenun. Warna coklat dalam batik 

melambangkan  

3.1.3. Koleksi 

Koleksi-koleksi yang disimpan di Museum Tekstil adalah benda-benda koleksi yang 

ada hubungannya dengan dunia pertekstilan khususnya tekstil yang berasal dari 

kawasan nusantara. Koleksi di bagi menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok 

koleksi kain tenun, kelompok koleksi kain batik, kelompok koleksi peralatan, 

kelompok koleksi campuran, kelompok koleksi kontemporer. Jumlah koleksi 

Museum Tekstil berjumlah 1980 koleksi yang terdiri dari 768 koleksi kain batik, 709 

koleksi kain tenun, 325 koleksi campuran, 60 koleksi peralatan, 100 koleksi busana 

dan tekstil kontemporer. 

1. Kelompok Koleksi Kain Tenun 

Kelompok kain tenun adalah jenis-jenis kain yang motifnya dibuat dengan cara 

menganyam benang-benang lungsi dan pakan untuk dijadikan kain. Kelompok kain 

tenun ini digolongkan lagi dalam beberapa jenis : 
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a) Kain Tenun Polos 

Tekhnik pembuatan motif pada kain dilakukan dengan cara menenun benang-

benang lungsi dan pakan menggunakan benang warna polos (tanpa proses ikat 

celup). Contoh : kain tenun lurik dari Jawa Tengah 

b) Kain Tenun Ikat 

Suatu Tekhnik pembuatan motif pada kain dilakukan dengan cara mengikat 

benang-benang lungsi atau pakan pada bagian-bagian tertentu sehingga 

membentuk ragam hias kemudian dicelup sebelum benang tersebut ditenun. 

Tenun ikat terdiri dari Tenun ikat lungsi, tenun ikat pakan, tenun ikat ganda. 

c) Tenun Pakan Tambahan (Songket) 

Tenun yang pembentukan ragam hiasnya dengan cara menambahkan benang-

benang pakan (benang horizontal) menggunakan benang emas/ benang perak/ 

benang katun yang berwarna. Contoh: kain tenun songket yang berasal dari 

daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat, NTB, Sumatera Selatan, Kroe 

(Lampung), dan sebagainya. 

2. Kelompok Koleksi Kain Batik 

Kelompok batik adalah seni mendekorasi kain denga menggunakan tekhnik rintang 

warna. Bahan perintang warna yang digunakan pada mulanya adalah bubur ketan, 

selanjutnya digunakan lilin atau malam.  
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Berdasarkan tekhnik pembuatannya batik terdiri dari: 

a) Batik Tulis 

Batik yang motifnya dibuat dengan menggunakan canting tulis. 

b) Batik Cap 

Batik yang motifnya dibuat dengan menggunakan canting cap. 

Berdasarkan motifnya, batik dapat dikelompokkan menjadi: 

a) Batik Klasik 

Batik yang berasal dari Keraton Yogyakarta dan Solo (Surakarta). Batik ini 

bercorak simbolik dan warnanya terbatas hanya warna sogan, biru dan hitam 

b) Batik Pesisir 

Batik yang berasal dari daerah pesisir atau daerah pembatikan selain 

Yogyakarta dan Solo (Surakarta). Motifnya naturalis dengan warna yang 

beraneka ragam. Contoh: Batik Cirebon, Batik Pekalongan, Batik Tuban, 

Batik Jambi. 

3. Kelompok Koleksi Campuran 

Kelompok koleksi campuran adalah koleksi-koleksi yang pembuatan motifnya 

menggunakan berbagai teknik selain batik dan tenun, atau kain yang dibuat dengan 

teknik selain ditenun (tempa, anyam dan lain-lain). Koleksi campuran ini terdiri dari : 
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a) Kain kulit kayu atau kain tempa 

lembar-lembar serupa kain yang dibuat dengan cara menempa (memukul-

mukul) kulit kayu dengan menggunakan alat yang terbuat dari kayu atau batu 

hingga menjadikannya lembaran-lembaran tipis. Contoh : Kain dan baju kulit 

kayu dari Kulawi. 

b) Kain ikat celup (Tie-Dye) 

Kain yang motifnya dibentuk dengan tekhnik celup rintang. Contoh : Kain 

Pelangi dari Palembang atau Bali, Kain Jumputan dari Jawa Tengah. 

c) Aplikasi 

Kain atau busana yang motifnya dibentuk dengan tekhnik aplikasi, terbuat 

dari kerang, kaca manik-manik dan sebagainya. Contoh: Baju aplikasi kerang 

dari Kalimantan Barat. 

d) Baju Anyaman 

Kain atau busana dan aksesoris yang dibuat dengan cara dianyam. Material 

yang dipergunakan adalah serat-serat tumbuhan, bulu binatang dan 

sebagainya. Contoh: Baju perang dari Irian Jaya yang terbuat dari anyaman 

rotan. 
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e) Sulaman 

Kain, busana dan aksesoris yang motifnya dibuat dengan cara disulam. 

Contoh: selendang sulaman dari Sumatera Barat. 

4. Kelompok Koleksi Peralatan 

Kelompok koleksi peralatan adalah semua jenis koleksi yang biasa dipergunakan 

untuk proses pembatikan, proses pertenunan, proses pembuatan benang, dan proses 

pewarnaan. 

a) Peralatan Pertenunan 

Peralatan yang biasa dipergunakan untuk pembuatan kain tenun. Peralatan 

tenun terdiri dari peralatan tenun tradisional, alat tenun bukan mesin, alat 

tenun campuran. 

b) Peralatan Pemintalan 

Peralatan yang dipergunakan untuk memintal benang. Di Museum Tekstil 

terdapat alat pintal yang sangat sederhana disebut Garabo, serta kincir benang 

c) Peralatan Batik 

Alat-alat yang digunakan untuk membuat batik tulis dan batik cap. 
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5. Kelompok Koleksi Kontemporer 

Koleksi yang bersifat non tradisional atau pengembangan dari  tradisional, baik dalam 

hlm penggunaan bahan dasar, teknik, motif maupun fungsinya. Contoh: kain tapis 

modern (Lampung), busana kreasi pada perancang Indonesia. 

3.1.4. Kegiatan / Aktivitas 

Berbagai kursus dan pelatihan juga digelar di Museum Tekstil, tidak hanya itu namun 

juga berbagai pameran, bincang tema, dan festival sering diadakan disetiap tahunnya. 

Beberapa macam kegiatan yang di jalankan selama ini adalah : 

a) Bincang - Bincang 

 

 

       Gambar 3.2.  Bincang-bincang 
       Sumber data pribadi 

 

b) Pameran 

 

 

        Gambar 3.3. Pameran 
       Sumber data pribadi 
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c) Workshop 

 

 

           Gambar 3.4. Workshop 
       Sumber data pribadi 

a) Festival 

 

 

          Gambar 3.5. Festival 
           Sumber data pribadi 

3.1.5. Observasi 

Penulis melakukan observasi yang dimulai pada tanggal 11 September 2013, 

mengunjungi Museum Tekstil dan beberapa museum-museum lainnya sebagai bahan 

perbandingan antar museum yang ada di Jakarta. Observasi dilakukan untuk melihat 

bagaimana media promosi yang ada di dalam Museum Tekstil. Setelah penulis 

melakukan observasi, akhirnya penulis mendapatkan kesimpulan bahwa media 

promosi yang ada di Museum Tekstil ini memiliki beberapa masalah dalam segi 

desainnya, sehingga membuat para pengunjung kurang memperhatikan keberadaan 

informasi dari Museum Tekstil tersebut. 
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Gambar 3.6. Leaflet Museum Tekstil 
Sumber data pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Website Museum Tekstil 
Sumber data pribadi 

Perancangan Promosi Museum..., Nadia Clara, FSD UMN, 2013



58 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8. Facebook Museum Tekstil 
Sumber data pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9. Buku Panduan Museum Tekstil 
Sumber data pribadi 
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3.1.6. Data Pengunjung 

Berdasarkan data pengunjung yang sudah didapat, pengunjung yang paling banyak 

berkunjung ke Museum Tekstil setiap bulan dan tahunnya adalah dewasa wisatawan 

nusantara. Maka dengan perbandingan selama pertahunnya dapat ditarik sebuah 

kesimpulan bahwa pengunjung yang seringkali kian datang ke Museum Tekstil 

adalah dewasa wisatawan nusantara. (data terlampir) 

3.1.7. Wawancara 

Hasil wawancara dengan Ari, Pegawai Negeri Sipil, tentang Museum Tekstil adalah 

dimana dinyatakan bahwa dalam Museum Tekstil ini terdapat banyak rangkaian 

media promosi. Terdapat leaflet, buku panduan, website, facebook, hingga dengan 

yang terdapat pada media cetak seperti koran. Namun menurut beliau kurang tepat 

dalam penyampaiannya dari segi visual yang ada, hlm ini disebabkan oleh kurangnya 

sumber daya manusia yang berdiri di bidang desain yang diharapkan berguna untuk 

membantu proses kerja promosi museum tersebut. Sampai saat ini pihak Museum 

Tekstil menggunakan desainer grafis cabutan, dimana beliau tidak memiliki latar 

belakang yang jelas mengenai dunia desain sendiri. 

 Hasil wawancara dengan penikmat seni yaitu Bapak Hengky, beliau 

menjelaskan secara rinci dimana museum-museum di Jakarta itu sangat disayangkan 

dari sisi perawatan hingga pengembangannya. Menurut pengamatan beliau sehari-hari 

di lingkungan museum, para PNS yang bekerja di museum itu sudah malas untuk 
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mengurus hlm-hlm kecil seperti desain untuk media promosi, jangankan hlm itu, 

untuk karya yang ada saja seringkai terbengkalai. Namun, tidak ada salahnya kepada 

generasi muda untuk menunjukan giginya bahu-membahu membangun museum 

menjadi lebih baik lagi. Tentu saja, mengapa tidak segera dilakukan. Saat ini, di 

mulai dari hlm-hlm kecil yang sering digunakan dan disebarkan seperti jejaring 

sosial, leaflet, dan media cetak lainnya. Sungguh sangat berguna kedepannya untuk 

membantu progres kerja museum dalam bidang promosi tentunya, membuat para 

pengunjung menjadi tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai museum 

tersebut. Dalam eksekusi visualnya sangat disayangkan juga, karena hingga saat ini 

segala media yang ada tidak diserahkan kepada ahlinya 

 

 

. 
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3.1.8. Kuisioner 

1. Apakah anda pernah mendengar mengenai Museum Tekstil ? 
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Berdasarkan gambar diatas, dilihat dari 60 responden. 37 responden  pernah 

mendengar ataupun datang berkunjung ke Museum Tekstil, namun sebaliknya 23 

responden belum pernah mendengar keberadaan Museum Tekstil tersebut. Dengan 

demikian secara garis besar masyarakat Jakarta pernah mendengar keberadaan 

Museum Tekstil. 
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2. Dari mana kah anda mengetahui Museum Tekstil ? 
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Berdasarkan gambar diatas, dilihat dari 60 responden. 11 responden  mengetahui 

museum melalui media sosial, 9 responden mengetahui museum melalui teman, 17 

responden mengetahui museum melalui informasi dari sekolah atau study tour, 23 

responden mengetahui museum melalui media cetak seperti leaflet, dan 0 responden 

mengetahui museum melalui televisi. Jadi dengan demikian, Museum Tekstil 

mayoritas diketahui melalui media cetak. 
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3. Apa yang membuat anda tergerak datang ke Museum Tekstil ? 
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Berdasarkan gambar diatas, dilihat dari 60 responden. 19 responden tergerak untuk 

datang ke museum untuk menyaksikan pameran, 9 responden tergerak untuk datang 

ke museum untuk mengikuti workshop, tidak ada responden yang berminat untuk 

mengikuti bincang-bincang, 8 responden berminat untuk datang ke museum bila 

diadakan festival, 1 responden berharap untuk melihat tekstil yang ada dari seluruh 

nusantara, dan 3 responden tergerak datang untuk mengikuti karyawisata dari 

sekolahnya. Dengan demikian ditarik kesimpulan bahwa pameran adalah hlm yang 

paling dapat membuat para masyarakat tergerak untuk datang ke museum. 
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4. Menurut anda, bagaimana mengenai leaflet Museum Tekstil ? 
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Berdasarkan gambar diatas, dilihat dari 60 responden. 26 responden menyatakan 

bahwa leafletnya cukup menarik, isinya lengkap. Namun, 34 responden lainnya 

menyatakan bahwa leaflet kurang menarik dikarenakan gambarnya terlalu kecil, 

kurangnya corak yang menyatakan bahwa leaflet milik museum tekstil, tidak eye 

catching, terlalu kaku, warna kurang menarik perhatian, sepi, tidak enak untuk di 

baca. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa leaflet Museum Tekstil 

masih banyak memiliki kekurangan dari segi desain, layout, dan elemen visualnya. 
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5. Menurut anda, bagaimana mengenai website dari Museum Tekstil? 
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Berdasarkan gambar diatas, dilihat dari 60 responden. 17 responden menyatakan 

bahwa website dari Museum Tekstil menarik, isinya lengkap. Sedangkan 43 

responden lainnya merasa website Museum Tekstil ini kurang menarik, terlalu kaku, 

tidak interaktif, terlalu banyak pilihan, tidak terupdate. Dengan demikian, dapat 

diambil kesimpulan bahwa website Museum Tekstil masih banyak kekurangan, tidak 

hanya dalam segi desainnya saja melainkan juga dari konten isi dan informasinya. 
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6. Menurut anda, bagaimana mengenai facebook dari Museum Tekstil ? 
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Berdasarkan gambar diatas, dilihat dari 60 responden. 4 responden menyatakan 

bahwa facebook Museum Tekstil ini menarik, namun 56 responden diantaranya 

menyatakan sebaliknya, dimana facebook dari Museum Tekstil ini tidak terlihat 

menarik, mulai dari cover yang kosong. Dengan demikian ditarik kesimpulan dimana 

facebook Museum Tekstil ini ternyata kurang menarik dimata para responden dan 

kurang adanya elemen yang mencerminkan mengenai Museum Tekstil. 
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7. Menurut anda, bagaimana dengan buku panduan dari Museum tekstil? Menarik atau 

tidak? 
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Berdasarkan gambar diatas, dilihat dari 60 responden. 21 responden menyatakan 

bahwa buku panduan Museum Tekstil ini sudah cukup menarik karena dengan isi dan 

kejelasan yang ada. Namun 39 responden menyatakan bahwa buku panduan ini masih 

belum menarik dikarenakan warna yang kurang cocok, tulisan yang kurang dapat 

terbaca, gambar yang kurang sesuai, dan terlalu ramai untuk disebut sebagai buku. 

Dengan demikian ditarik kesimpulan dimana mayoritas menyatakan tidak menarik 

mengenai buku panduan yang bertujuan dibagikan saat pengunjung berkunjung ke 

Museum Tekstil, segi warna, kesinambungan antar elemen visual, warna dan layout 

juga isi dari buku tersebut. 
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8. Menurut anda, media apa yang dapat membantu mengenalkan Museum Tekstil 

kepada masyarakat ? 
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Berdasarkan gambar diatas, dilihat dari 60 responden. Media yang seringkali 

digunakan oleh usia 23-40 tahun adalah media cetak koran dan leaflet, sisanya tidak 

semua orang memiliki facebook, instagram, twitter. Namun untuk televisi, majalah 

lebih pada rata-rata relatif untuk penggunanya. 
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3.1.9. SWOT , STP 

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk 

mengevaluasi kekuatan (Strenghts), kelemahan (Weaknesses), peluang 

(opportunities), dan ancaman (threads) dalam suatu proyek. Proses ini menjadi 

penentu dari tujuan yang hendak dicapai. Dimana dalam aplikasinya, kekuatan dapat 

mengambil keuntungan dari peluang yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan 

yang mencegah keuntungan dari peluang yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan 

mampu menghadapi ancaman yang ada. Penulis melakukan sebuah analisis yang 

bersifat subjektif terhadap Museum Tekstil Jakarta, karena didasarkan pada 

pengamatan secara langsung.  

Kekuatan / Strength 

a) Museum terbuka untuk umum. 

b) Harga tiket masuk tergolong murah. 

c) Letak museum mudah untuk dijangkau, dapat dijangkau dengan 

transportasi umum. 

d) Koleksi di dalam museum termasuk lengkap, dan dapat menjawab 

keingintahuan dari masyarakat mengenai sejarah ataupun dunia tekstil. 

e) Dapat menjadi tempat pelajaran yang nyata, karena memiliki pendopo 

belajar yang cukup interaktif. 
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Kelemahan / Weakness 

a) Promosi yang masih kurang, terlihat dari minimnya iklan di media 

cetak. 

b) Ada anggapan mengenai museum merupakan salah satu objek wisata 

yang kuno dan menyeramkan. 

c) Hanya sebagian orang yang menyadari bahwa museum merupakan 

lembaga pendidikan non formal. 

Peluang / Opportunity 

a) Banyaknya pameran dalam dunia tekstil, seperti Jakarta fashion show 

yang didukung oleh pihak museum. 

b) Banyak acara rutin dan non-rutin yang diselenggarakan oleh pihak 

museum. Tidak hanya oleh pihak museum namun juga memungkinkan 

pihak luar yang bekerja sama dengan museum. 

Ancaman / Thread 

a) Banyak kawasan wisata lain yang lebih modern dan akan menjadi 

pesaing/ kompetitor untuk pihak museum. 
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b) Anggapan masyarakat yang kurang terhadap museum karena 

minimnya informasi yang disampaikan secara jelas, menarik dan 

menghibur. 

Segmentasi 

Sasaran promosi Museum Tekstil ini untuk masyarakat Jakarta terutama 

ditujukan kepada wisatawan nusantara dewasa umur 23-40 tahun. Adapun 

segmentasinya di kelompokan dalam variabel Demografis, Geografis, dan 

Psikografis. 

Segmentasi Demografis 

a. Usia : 23 - 40 tahun 

b. Jenis Kelamin : Perempuan dan Laki-laki 

c. Agama dan suku universal 

Segmentasi Geografis 

Wilayah Jakarta Barat hingga dengan mencakup ke daerah DKI Jakarta. 

Segmentasi Psikografis 

Para dewasa nusantara yang terbuka pada hlm baru, mau belajar, punya 

rasa ingin tahu yang tinggi, menyukai dunia tekstil, mempunya rasa 

apresiasi terhadap nilai sejarah dan budaya. 
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Target 

Target dari promosi Museum Tekstil adalah budayawan, wisatawan 

mancanegara, wisatawan nusantara, mahasiswa (remaja), anak-anak, dan 

orang-orang atau masyarakat umum yang peduli dan menyenangi dunia 

pertekstilan. 

Positioning 

Positioning adalah pembangunan identitas yang ditanamkan kepada khlmayak 

mengenai Museum Tekstil untuk pelaksanaan strategi promosi. Positioning 

statement yang terletak pada Museum Tekstil adalah sebuah museum yang 

menyimpan sejarah-sejarah tekstil, dengan keragaman dari koleksi kain 

nusantara. Tempat wisata dan belajar non-formal. 
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3.2. Mind Mapping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10. Mind Mapping 
Sumber data pribadi 

Mind Mapping adalah salah satu cara penjabaran mengenai apa yang ada dipikiran 

mengenai topik yang sedang dibicarakan. Penulis melakukan penjabaran yang 

bersifat subjektif terhadap Museum Tekstil Jakarta, karena didasarkan pada 

pengamatan secara langsung.  Fungsi dari Mind Mapping tersebut untuk menarik 

beberapa kesimpulan mengenai penjabaran yang meluas. Dari hlm-hlm yang meluas 

itu akhirnya menjadikan beberapa hlm yang dapat di jadikan sebagai kata kunci untuk 

menjadi panduan sebagaimananya topik ini diangkat. 

 Setelah melakukan penjabaran dari sebuah topik mengenai Museum Tekstil, 

akhirnya dapat di ambil beberapa kesimpulan, yaitu "Jendela budaya". Jendela 

budaya ini bermaksud sebagai perantara antara institusi dan pengunjung sebagaimana 
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artinya dalam kamus bahasa Indonesia bahwa jendela merupakan media perantara 

untuk melihat dan mengetahui sesuatu. Untuk itu jendela disini memberikan 

gambaran mengenai media perantara antara museum dan pengunjungnya, sedangkan 

mengapa disebut sebagai jendela budaya karena media perantara ini digunakan untuk 

melihat ke dalam museum yang berfungsi untuk memperkenalkan berbagai macam 

budaya Indonesia khususnya karena Museum Tekstil lebih condong ke arah budaya 

tekstil. Kata-kata tersebut keluar sebagai kata kunci dikarenakan berdasarkan 

penjabaran dari kata museum dan tekstil dan tujuan dari media promosi tersebut. 

Secara garis besar elemen yang digunakan terlihat melengkung yang diambil dari sisi 

logo dari Museum Tekstil yang mencerminkan budaya tekstil yaitu penyederhanaan 

dari kain yang secara ambigu dapat terlihat juga dengan persepsi berbeda sebagai 

bentuk kain. Warna yang digunakan adalah oranye, dimana memberikan kesan hangat 

dan bersemangat juga memancarkan energi. Warna oranye juga identik dengan 

kesegaran dengan kode warna "tinggi" dalam sistem kode warna. Dari mind mapping 

diatas juga ditarik penggunaan bahasa Indonesia dan Inggris dalam leaflet 

diutamakan. keluar juga mengenai pewarna alam, dari kata alam dipecah kembali 

menjadi alami. Setelah keluar beberapa hlm tersebut diatas, lalu penulis segera 

berkutik dengan sketsa untuk di kembangkan. 
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Gambar 3.11. Mind Mapping II 
Sumber data pribadi 

3.3. Konsep Kreatif 

Berdasarkan data yang di dapat, visual yang terdapat di media promosi ini ingin 

menonjolkan mengenai Museum Tekstil. Tidak menghilangkan ciri khas museum 

dibenak para pengunjung museum, dengan tetap memberikan kesan tua dan kuno di 

dalamnya. Membuat pengunjung yang datang dan menerima media promosi tersebut 

paham bahwa museum ini merupakan museum yang membahas tentang tekstil dan 

juga perkembangannya hingga saat ini. 

 Dalam konsep kreatif ini, ide besarnya adalah jendela budaya. Diketahui 

bahwa jendela merupakan media perantara yang berguna untuk melihat, mengenal 

dan mengetahui. Jadi kreatif yang digunakan untuk menunjukan jendela budaya disini 

adalah beberapa hlm yang dilakukan bertujuan mengasah persepsi, karena penulis 

tidak langsung menunjukan jendela dengan sebuah bentuk jendela pada umumnya 

saja, namun pada cover misalnya, jendela ini diperlihatkan dengan bentuknya yang 

sekilas dan kegunaannya. Dalam cover buku dan leaflet diperlihatkan dengan 
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perpaduan 3 macam kain, yaitu kain batik, kain tenun, dan kain lurik yang 

menunjukan mengenai budaya tekstil, sedangkan terdapat 2 buah elemen garis yang 

melengkung diambil dari bentuk logo Museum Tekstil yang di perbesar dan 

penggunaan garis lurus di paling bawah ini bermaksud untuk pembatas atau penanda 

atau juga penutup dalam cover. Penggunaan warna oranye dalam penggunaan elemen 

tersebut adalah sebagaimananya pengambilan kesan dan arti dalam psikologi warna 

yang tercantum. Untuk alami sebagai kata-kata yang muncul dalam mind mapping ini 

ditunjukan dengan penggunaan efek background dalam penggunaan tekstur kertas 

daur ulang. Untuk kesan kuno dalam sebuah museum ini dihubungkan dalam 

penggunaan typo. Typo yang digunakan dalam media promosi ini adalah serif dan 

modern. Untuk pemberian elemen garis pada visual media tersebut bertujuan untuk 

memberikan kesan modern sesuai dengan kebutuhan target. Penggambaran jendela 

ini tidak hanya terdapat pada cover namun juga terdapat pada bagian isinya juga, 

dengan keseluruhan yang memiliki kesatuan yang sama. terdapat 2 elemen garis 

dimana di kanan atas dan kiri bawah merupakan cerminan dari isi budaya yang pada 

bermaksud memberikan kesan kedalaman. 2 elemen garis tersebut memberikan kesan 

dengan bentuk jendela terhadap orang yang membaca, sedangkan pada kanan bawah 

terdapat bentuk garis yang lengkung dan berisikan lingkaran yang terpotong 

bermaksud sebagai kaca yang berbentuk lingkaran awalnya, karena pada jaman-

jaman dahulu kaca dalam art deco berbentuk bulat. Untuk itu di posisi kanan bawah 

akan terdapat elemen tersebut dengan tujuan karena kaca adalah salah satu bagian 

dari sebuah jendela maka hlm ini bermaksud menjadikan foto yang berada di dalam 
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lingkaran itu merupakan bagian dari isi topik yang dibincangkan disana. Penggunaan 

visual lebih mengacu kepada untuk memberikan efek gambaran jelas, lebih 

menonjolkan unsur-unsur motif kain batik, tenun, dan pintal. Media yang digunakan 

media digital dan media cetak. 

 Berbeda dengan museum-museum lain, Museum Tekstil ini memberikan 

promosinya juga melalui balon udara sebagai penanda museum tersebut. Lalu, 

melalui sosial media yaitu facebook dan website-nya yang akan memperbaharui terus 

tentang event atau berita seputar tekstil setiap waktunya. Dalam segi desain juga 

terdapat desain tematik untuk iklan koran harian sehingga diharapkan dengan konsep 

besar yang sama yaitu jendela budaya para pembaca atau pengguna yang melihat 

promosi dapat tertarik dengan cara promosi hingga dengan visualisasi dari promosi 

tersebut, juga kejelasan tentang informasi dari museum tersebut. 
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