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Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Sering kali sebuah huruf hanya dipandang sebelah mata, namun sekelompok huruf 

yang baik, akan menciptakan suatu momen visual yang memiliki nilai tertentu. 

Demikian pula dengan tiap karakter yang tercipta lewat bentuk dan bidang yang 

mewakili setiap bunyi dan pelafalan yang berbeda-beda dalam typeface ini. 

Karakter budaya asal Betawi, yang juga merupakan hasil warisan kekayaan dan 

keanekaragaman budaya Indonesia pun sudah seharusnya mampu bersaing dengan 

modernitas yang terjadi di Ibu Kota, tempat suku Betawi bernaung. Dengan 

munculnya media baru, bentuk simbolis baru, diharapkan nilai-nilai budaya dan 

kekayaannya tidak akan hilang oleh waktu. 

 Sebagai potensi budaya Jakarta, Batik Terogong tentu ingin namanya dikenal 

luas sebagai suatu produk unggul, suatu warisan nenek moyang, dan menciptakan 

industri yang mapan. Demi meningkatkan kepekaan pasar terhadap Batik 

Terogong, tentunya industri ini perlu memiliki sebuah identitas visual yang jelas. 

Maka dari itu, salah satu media paling universal dan dapat dikatakan hampir 

semua orang mampu memahaminya, adalah huruf. Di samping itu, huruf juga 

dapat mewakili audio dan visual di saat yang bersamaan. Hal ini memudahkan 

audiens untuk menangkap persepsi akan sebuah ide. 
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5.2. Saran 

Dengan perubahan zaman, perbedaan gaya hidup, peningkatan industri 

perekonomian, perubahan demografi penduduk, dan lain sebagainya, hendaklah 

suatu budaya juga turut beradaptasi dengan zaman, tanpa harus mengurangi nilai 

hakiki budaya itu sendiri. 
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