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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Batik adalah salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang telah diakui manca 

negara dan organisasi PBB bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, UNESCO. 

Indonesia memiliki berbagai macam batik dari segala penjuru nusantara, masing-

masing daerah memiliki corak batik tersendiri. Keberagaman batik Indonesia ini 

direkam dalam tempat yang dikhususkan untuk menyimpan benda-benda masa 

lalu yang bernilai sejarah yaitu museum batik. Museum menurut International 

Council of Museum (ICOM), adalah lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari 

keuntungan, melayani masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk umum, 

yang memperoleh, merawat, menghubungkan dan memamerkan, untuk tujuan-

tujuan studi, pendidikan dan kesenangan, barang-barang pembuktian manusia dan 

lingkungannya.  

Ada beberapa museum batik di Indonesia, di antaranya Museum Batik dan 

Sulaman Yogyakarta, Museum Batik Keraton Yogyakarta Hadiningrat, Museum 

Batik Ciptowening Imogiri, Museum Batik Danar Hadi Solo, Museum Tekstil 

Jakarta, dan Museum Batik Pekalongan. Museum Batik Pekalongan adalah 

museum nasional yang terletak di Pekalongan, Jawa Tengah. Museum ini 

memiliki banyak koleksi batik dari seluruh nusantara dengan total 1210 koleksi 

batik kuno dan modern. Banyaknya koleksi batik yang dimiliki membuat museum 

merotasi koleksi yang dipajang dalam setiap periode-periode. Museum ini 
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diresmikan pada tanggal 12 Juli 2006 oleh presiden RI Susilo Bambang 

Yudhoyono.  

Museum Batik Pekalongan memiliki tiga ruang pamer, perpustakaan, 

ruang audiovisual, dan workshop. Ruang pamer utama berisikan gambaran umum 

batik, bahan pembuat batik, dan batik pesisir. Ruang pamer kedua atau yang 

disebut juga ruang batik nusantara berisikan batik-batik dari tiap daerah di seluruh 

Indonesia. Ruang pamer ketiga berisi batik pedalaman yaitu dari Jogja dan Solo. 

Museum Batik Pekalongan memenangkan Cipta Pesona Wisata Award 2012 

mengalahkan pesaing-pesaing dari 26 daerah tujuan wisata di berbagai kota di 

Indonesia seperti yang dikutip dari Antaranews (2012: 26 November 2013). 

Banyak pengetahuan yang akan didapatkan saat berkunjung ke Museum Batik 

Pekalongan, dari sejarah, kesenian, ilmu pengetahuan, bahkan pengunjung bisa 

belajar membuat batik di museum ini.  

Pengunjung Museum Batik Pekalongan didominasi oleh masyarakat lokal 

Jawa Tengah terutama pelajar SD, ini dikarenakan adanya mata pelajaran batik di 

sekolah-sekolah dasar yang berada di Pekalongan. Pengunjung museum dari luar 

kabupaten Pekalongan jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding pengunjung lokal. 

Mayoritas wisatawan yang datang ke Pekalongan hanya datang ke objek-objek 

wisata lain, terutama pusat perbelanjaan batik maupun kampung batik. Museum 

Batik Pekalongan sebagai salah satu objek wisata di Pekalongan jumlah 

pengunjungnya kalah jauh dibanding objek wisata lainnya. Hal ini dikarenakan 

kurangnya promosi yang dilakukan, ditunjukkan dari hasil kuesioner bahwa 

sebagian besar wisatawan yang datang ke Pekalongan tidak mengetahui mengenai 
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keberadaan museum batik di kota tersebut.   

Minimnya pengetahuan wisatawan ketika berkunjung ke Pekalongan 

terhadap keberadaan Museum Batik Pekalongan adalah alasan mengapa tema ini 

dipilih oleh penulis. Perancangan media promosi untuk museum ini diharapkan 

dapat menginformasikan dan mempromosikan museum ini kepada wisatawan, 

dapat menarik minat banyak pengunjung, mengajak wisatawan untuk berkunjung, 

dapat mempermudah wisatawan yang ingin mengunjungi museum dan akhirnya 

dapat bermanfaat bagi banyak pihak.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Tugas Akhir ini dibuat berdasarkan rumusan masalah berikut. 

1. Bagaimana menginformasikan dan mempromosikan keberadaan Museum 

Batik Pekalongan kepada wisatawan yang datang ke Pekalongan? 

2. Bagaimana strategi perancangan visualisasi promosi Museum Batik 

Pekalongan bagi wisatawan yang berada di Pekalongan? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan topik Perancangan Media Promosi Museum Batik Pekalongan adalah 

sebagai berikut.  

1. Objek perancangan adalah media promosi untuk Museum Batik 

Pekalongan. 

2. Perancangan media promosi ini berfokus kepada konten yang disampaikan 

serta tampilan secara visual dengan perbandingan yang seimbang. 
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3. Target primer dari perancangan promosi adalah wisatawan dari seluruh 

Indonesia yang sedang berada di Pekalongan dan yang sedang berencana 

akan ke kota Pekalongan dengan segmentasi sebagai berikut: 

a. Demografis : usia 21-40, laki-laki dan perempuan, SES A - B. 

b. Geografis : tinggal di kota-kota besar. 

c. Gaya hidup : suka berekreasi, hiburan, budaya. 

Target sekunder perancangan adalah wisatawan manca negara yang 

sedang maupun akan berkunjung ke Pekalongan. 

 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan dari perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.  

1. Menginformasikan dan mempromosikan keberadaan Museum Batik 

Pekalongan, dan menarik atau mengajak wisatawan untuk datang ke 

Museum Batik Pekalongan. 

2. Merancang strategi visualisasi promosi Museum Batik Pekalongan bagi 

wisatawan yang berada di Pekalongan. 

 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Manfaat dari perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.  

1. Museum Batik Pekalongan tidak hanya dikenal oleh orang lokal saja, 

tetapi juga oleh para wisatawan dari luar kota. 

2. Museum Batik Pekalongan menjadi objek wisata andalan di kota 

Pekalongan dan Jawa Tengah. 
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1.6. Metode Pengumpulan Data 

Cara-cara pengumpulan data yang penulis lakukan untuk penelitian adalah: 

1. Wawancara  

- Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data secara manual 

dalam penelitian kualitatif. Dibagi menjadi tiga kategori yaitu 

pembicaraan informal, wawancara umum yang terarah, dan wawancara 

terbuka yang standar (Sarwono & Lubis, 2007: 101).  

- Wawancara penulis lakukan secara informal dengan kepala Unit 

Pelaksana Teknik Daerah (UPTD) Museum Batik Pekalongan yaitu 

Ibu Tanti Lusiani.  

- Tujuannya untuk mengetahui lebih dalam mengenai Museum Batik 

Pekalongan, baik mengenai pengunjung, program-program yang 

pernah diadakan, promosi yang sudah pernah dilakukan, dan lain-lain. 

2. Observasi  

- Observasi adalah pengamatan kejadian, perilaku, ataupun obyek 

kemudian data dan informasi yang didapat dicatat secara sistematis 

untuk mendukung penelitian (Sarwono & Lubis, 2007: 100). 

- Observasi penulis lakukan di Museum Batik Pekalongan, Museum 

Batik dan Sulaman Yogyakarta, Museum Batik Ciptowening Imogiri, 

dan Museum Tekstil Jakarta. Penulis juga mengobservasi museum 

non-tekstil yang berada di Jawa Tengah yaitu Museum Seni dan 

Budaya Jawa Ullen Sentalu dan Museum Gunung Berapi Merapi. 

- Tujuannya untuk mendapatkan perbandingan dari museum-museum 
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tersebut dari segi gedung, interior, penataan koleksi, strategi promosi. 

3. Kuesioner/ angket  

- Kuesioner adalah pencarian data dengan pendekatan kuantitatif. 

Responden diberi daftar pertanyaan secara langsung dan diminta untuk 

mengisi semua pertanyaan tersebut (Sarwono & Lubis, 2007: 67, 90). 

- Penulis menyebarkan kuesioner dengan responden: 

a. Wisatawan yang sedang berkunjung ke Pekalongan, tujuannya 

untuk mengetahui profil wisatawan yang datang ke Pekalongan dan 

mengetahui pengetahuan responden terhadap keberadaan Museum 

Batik Pekalongan. 

b. Pengunjung Museum Batik Pekalongan, tujuannya untuk 

mengetahui profil responden dan mengetahui apakah museum 

tersebut sudah cukup baik dan memang layak untuk dikunjungi.  

4. Studi pustaka  

- Studi pustaka dilakukan dengan membaca bahan-bahan tulisan untuk 

mengumpulkan data atau informasi, metode ini dilakukan tanpa 

mengganggu obyek atau suasana (Sarwono & Lubis, 2007: 102). 

- Studi pustaka penulis lakukan dengan buku teori-teori promosi dan 

iklan, buku teori desain, artikel di koran tentang Museum Batik 

Pekalongan. 

- Tujuannya untuk mendapatkan data dan informasi yang nantinya akan 

diolah serta landasan teori yang menjadi dasar untuk perancangan 

tugas akhir. 
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1.7. Metode Perancangan 

Metode perancangan tugas akhir dimulai dari pengumpulan data yaitu dengan 

observasi lapangan, kemudian wawancara kepada narasumber, dan penyebaran 

kuesioner kepada target perancangan. Data yang telah dikumpulkan harus 

dianalisa untuk menjadi fakta yang diidentifikasi sebagai sumber permasalahan. 

Analisa SWOT juga diperlukan untuk menentukan hal apa yang akan ditonjolkan, 

apa yang menjadi kekuatan dan kelebihan dari museum, juga kekurangan dan 

peluang yang dimiliki museum ini.  

Strategi diperlukan untuk memecahkan masalah sehingga nantinya akan 

menghasilkan konsep, ini didapat dari brainstorming dan pembuatan mind 

mapping. Penentuan konten yang akan disampaikan dan media yang akan 

digunakan dilakukan dalam tahap ini. Langkah selanjutnya adalah pembuatan 

konsep visual berupa sketsa, setelah itu dieksekusi ke dalam bentuk digital dengan 

hasil akhir media promosi.   
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1.8. Skematika Perancangan 

	  

  
LATAR BELAKANG 

 
Minimnya pengetahuan wisatawan yang berkunjung ke 
Pekalongan terhadap keberadaan Museum Batik 
Pekalongan. 

RUMUSAN MASALAH 
 

• Bagaimana menginformasikan dan mempromosikan 
keberadaan Museum Batik Pekalongan kepada 
wisatawan yang datang ke Pekalongan? 

• Bagaimana strategi perancangan visualisasi promosi 
Museum Batik Pekalongan bagi wisatawan yang 
berada di Pekalongan? 

 

TUJUAN PERANCANGAN 
 

• Menginformasikan dan mempromosikan keberadaan 
Museum Batik Pekalongan kepada wisatawan yang 
datang ke Pekalongan. 

• Merancang strategi visualisasi promosi Museum Batik 
Pekalongan bagi wisatawan yang berada di 
Pekalongan. 

 

STUDI KEPUSTAKAAN 
 

Pencarian data dilakukan dengan membaca buku, e-
book,  jurnal ilmiah, koran, dan website mengenai 
teori promosi dan media promosi, marketing 
museum, prinsip dan elemen desain, serta mengenai 
Museum Batik Pekalongan itu sendiri. 

ANALISA LAPANGAN 
 

Survei kepada target perancangan terhadap 
keberadaan museum (wisatawan di 
Pekalongan),  survei kepada pengunjung 
museum, observasi lapangan, dan wawancara 
dengan pihak museum. 

KONSEP PERANCANGAN 
 
Big Idea   
Memberi informasi mengenai keberadaan Museum Batik Pekalongan dengan konsep 
penjelajahan dan eksplorasi. 
Teknik Visualisasi 
Desain yang modern tetapi tidak menghilangkan unsur tradisional. 
Media   
Media promosi lini atas dan lini bawah. 

KHALAYAK SASARAN 
 

PRIMER: Wisatawan yang sedang berada di Pekalongan dengan 
segmentasi sebagai berikut: 
a. Demografis : usia 21-40, laki-laki dan perempuan, SES A-B. 
b. Geografis : kota-kota besar. 
c. Gaya hidup : suka berekreasi, hiburan, budaya. 
SEKUNDER: Wisatawan manca negara 

. 

INSIGHT 
 

Wisatawan mengetahui dan mendapat informasi yang 
jelas mengenai keberadaan Museum Batik di kota 
Pekalongan. 

Perancangan Media ..., Fiona Xaviera, FSD UMN, 2014




