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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Perancangan Museum seni rupa dan keramik diresmikan sebagai museum pada 

tahun 1990. Berlokasi kawasan kota tua Jakarta Barat tepatnya di Jl. Pos Kota 

No.2, museum ini memiki luas tanah sebesar 8875 m2 dengan luas bangunan 

sebesar 2430 m2. Hingga saat ini bangunan MSRK masih kokoh berdiri meskipun 

bangunan tersebut sudah dibangun sejak tahun 1870. Bangunan yang memiliki 

gaya arsitektur neo-klasikal ini pada awalnya dirancang sebagai kantor dewan 

kehakiman oleh pihak Belanda. Tahun 1944 masa penjajahan Belanda digantikan 

oleh Jepang, dimana fungsi sebagai gedung dewan kehakiman dialihfungsikan 

sebagai asmara tentara dan tempat perbekalan tentara Jepang. Setelah masa 

penjajahan Jepang, pada tahun 1950-1962 daerah ini ditutup untuk umum selama 

pukul 18.00-06.00. Hal tersebut dikarenakan gedung ini dijadikan sebagai tempat 

penyimpanan senjata oleh tentara.  

 

 

  

 

 

Gambar 3.1. Gedung MSRK 

Sumber : dokumentasi pribadi  
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 Selanjutnya pada tahun 1970 hingga 1973, Walikota Jakarta Barat 

berkesempatan untuk berkantor pada gedung ini. Kantor walikota tersebut 

mengalami renovasi pada tahun 1974 dan selanjutnya digunakan sebagai kantor 

dinas musem dan sejarah Jakarta. Dua tahun kemudian gedung ini diresmikan 

oleh presiden Soeharto sebagai Balai Seni Rupa. Selang setahun peresmian Balai 

Seni Rupa, Ali Sadikin selaku gubernur Jakarta pada saat itu meresmikan salah 

satu sayap bangunan tersebut sebagai Museum Keramik. tahun 1990 menjadi 

tahun yang bersejarah bagi perkembangan gedung ini. Hal tersebut dikarenakan 

Balai Seni Rupa dan Museum Keramik yang sebelumnya sudah diresmikan 

kemudian dijadikan sebagai satu kesatuan dan diresmikan kembali sebagai 

Museum Seni Rupa dan Keramik. 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Logo MSRK 

Sumber : dokumentasi pribadi  

 

 Fungsi museum sebagai wadah yang melestarikan dan memamerkan 

warisan budaya agar selanjutnya dapat menambah wawasan masyarakat dapat 

ditemui pada MSRK. Dengan memiliki visi untuk menjadi pusat pelestarian seni 

rupa Indonesia dan sebagai tujuan wisata seni dan budaya yang bertaraf 

internasional, museum ini dengan tegas selalu berusaha untuk selalu 

meningkatkan berbagai aspek untuk mendukung visi tersebut. Aspek-aspek yang 
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ditingkatkan terus menerus adalah sumber daya manusia, pelayanan kunjungan,  

penataan ulang koleksi secara berkala, dan kerjasama dengan mitra museum. 

 Museum ini memiliki ruang pamer yang memamerkan karya dari seniman 

ternama Indonesia. Pembagian ruang pamerannya ditata secara runtut sesuai 

periode. Karya yang terdapat pada museum ini kurang lebih sebanyak 350 lukisan 

dan 1.350 keramik yang dipamerkan dalam beberapa ruangan. Ruang pamer yang 

dimiliki oleh MSRK seperti R. Sejarah gedung, R. Introduksi, R. Masa pra 

sejarah, R. Raden Saleh, R. Mooi Indie, R. Masa Persagi, R. Masa Jepang, R. 

Sanggar, R. Masa akademi seni rupa, R. orde baru, R. Masa lekra, dan R. Masa 

seni rupa baru. Selain karya-karya seni ruap terdapat juga karya keramik dari 

berbagai negara seperti Eropa, Cina, Thailand, Vietnam, dan Jepang. Pembagian 

karya berdasar periode memudahkan pengunjung untuk dapat melihat dan 

meresapi perkembangan dan pergerakan seni Indonsia, dimana perkembangannya 

tidak lepas dari pengaruh keadaan sosial, politik, dan budaya yang terjadi pada 

saat itu.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Suasana Ruang Pamer 

Sumber : dokumentasi pribadi  
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Gambar 3.4. Karya Keramik 

Sumber : dokumentasi pribadi  

 

 Museum Seni Rupa dan Keramik juga melakukan beberapa kegiatan 

penunjang seperti melakukan sanggar lukis, pelatihan keramik, dan tidak jarang 

juga dilakukan pameran yang bersifat temporer sehingga dapat menarik lebih 

banyak pengunjung. Beberapa kegiatan pameran temporer yang pernah dilakukan 

di MSRK adalah 'identitas' dan '7 Rupa Perupa'. Berbagai pameran temporer 

maupun permanen dan kegiatan yang ditawarkan oleh pihak MSRK dapat 

dinikmati oleh masyarakat dengan mengunjungi MSRK pada hari Selasa hingga 

Minggu, namun pada hari Senin maupun hari libur nasional kegiatan pada MSRK 

tidak beroprasi. Waktu kunjungan museum dimulai pada pukul 09.00 hingga 

pukul 15.00, kecuali hari Sabtu waktu kunjungannya berakhir pada pukul 13.00. 

Selain waktu kunjung museum yang hampir setiap hari, museum juga 

menawarkan harga tiket masuk yang murah bagi masyarakat. Harga tiket masuk 

untuk dewasa adalah sebesar Rp5.000, sedangkan untuk anak-anak dan pelajar 

tiket yang harus dibayar sebesar Rp2.000, untuk mahasiswa sendiri memiliki 
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harga berbeda yaitu sebesar Rp3.000. Jika ingin datang secara bersama-sama 

dalam suatu rombongan, maka akan mendapatkan harga khusus rombongan. 

Tetapi rombongan tersebut harus berjumlah minimal 30 orang agar mendapatkan 

harga khusus rombongan.  

 Dengan waktu kunjungan yang hampir setiap hari dan harga tiket masuk 

yang murah, tidak heran jika MSRK mampu mendapatkan jumlah yang banyak 

setiap tahunnya. Berdasarkan data dari pihak MSRK, disebutkan bahwa pada 

tahun 2014 terdapat 123.346 penungjung yang mengunjungi MSRK untuk melihat 

dan menikmati perjalanan hasil seni dan keramik di Indonesia maupun dunia. 

Jumlah tersebut tentunya terdiri dari beberapa golongan masyarakat, seperti yang 

dijabarkan pada tabel berikut 

Tabel 3.1. Data Pengunjung MSRK Tahun 2014 

 

 

 

 

 

 

 Meskipun jumlah pengunjung MSRK sudah cukup banyak pada tahun 

2014, namun pihak museum sendiri masih belum merasa puas dengan jumlah 

tersebut dan tetap berusahan untuk menambahkan jumlah pengunjung dengan 

berbagai kegiatan dan promosi. Pihak MSRK saat ini sedang melakukan 

pendekatan dengan masyarakat dengan cara membuat beberapa pameran di luar 

Golongan Jumlah Pengunjung 

Wisnus 65.490 

Wisman 1.215 

Pelajar/Anak 46.170 

Mahasiswa 10.471 
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maupun di dalam museum, dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak 

sekolah dengan mendatangi sekolah-sekolah untuk mengenalkan lebih jauh 

mengenai MSRK. Dengan beberapa program pengelanan tersebut, pengunjung 

pada tahun 2015 mendapatkan peningkatan yang cukup signifikan, yaitu 

mendapatkan pengunjung berjumlah 178.201. Jumlah tersebut juga terdiri dari 

beberapa golongna masyarakat seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 3.2. Data Pengunjung MSRK Tahun 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan yang cukup drastis pada 

wisatawan nusantara dan mancanegara, sedangkan untuk jumlah dan mahasiswa 

mengalami penurunan. Setiap tahun pengunjung yang paling banyak mengunjungi 

MSRK berasal dari wisatawan nusantara 

3.2. Wawancara 

Pengambilan data secara kualitatif penulis lakukan dengan cara mewawancarai 

dua pihak yaitu pihak pengurus MSRK dan pecinta museum dari Komunitas 

Golongan Jumlah Pengunjung 

Wisnus 100.404 

Wisman 4.337 

Pelajar/Anak 38.316 

Mahasiswa 9.194 

Rombongan 25.950 
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Pecinta Museum Indonesia (KPMI). Wawancara dengan pihak MSRK bertujuan 

untuk mendapatkan informasi seputar museum tersebut, sedangkan wawancara 

dengan KPMI bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pandangan 

terhadap kondisi museum sekarang, khususnya MSRK.  

 Informasi seputar MSRK didapatkan berdasar hasil wawancara yang 

dilakukan kepada kepala pengurus MSRK, Hari Prabowo. Wawancara dilakukan 

pada Selasa, 23 Februari 2016  dan Rabu, 06 April 2016 bertempat di kantor 

beliau. Sedangkan wawancara dengan pihak KPMI penulis lakukan pada Sabtu, 

09 April 2016 bertempat di Kedai Seni Djakarte. 

 

3.2.1. Proses Wawancara dengan MSRK 

Penulis Berdasarkan wawancara pada 23 Februari, Bapak Hari menyatakan bahwa 

logo MSRK belum mencerminkan semangat seni rupa dan keramik, hanya berupa 

penggambaran gedung peninggalan Belanda. Beliau juga berkata bahwa 

diperlukan pembaharuan yang dapat mendorong MSRK sejajar dengan tempat-

tempat yang memiliki konsep yang serupa, mengingat identitas visual MSRK 

tidak jelas pengunaan dan penerapannya dalam berbagai media publikasi. Dari 

segi pengunjung, beliau menjabarkan bahwa terdapat peningkatan jumlah setiap 

tahunnya, hal tersebut dikarenakan beberapa faktor seperti mulai diadakannya 

pameran di luar maupun di dalam museum. Pameran-pameran yang pernah 

dilakukan di MSRK antara lain adalah pameran pelukis Bali di Jakarta, Festival 

Seni Rupa Keramik, Rupa 7 Perupa, Identitas, Pameran Topeng Indonesia, dan 

pada tanggal 18 Mei mendatang akan diadakan pameran serta festival seni untuk 
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memerihakan pekan museum nasional. Ada pula kegiatan mendatangi berbagai 

sekolah di Jakarta tujuannya untuk mengenalkan MSRK terhadap siswa siswi. 

Strategi menjemput bola nampaknya cukup memberikan pengaruh terhadap 

jumlah pengunjung MSRK.  

 Pak Hari juga menjabarkan bahwa kebanyakan masyarakat yang datang ke 

sini merupakan masyarakat yang sekaligus berwisata di daerah kota tua. Hal 

tersebut karena lokasi kota tua yang strategis dengan berbagai kemudahan 

transportasi mampu membuat masyarakat yang berasal dari sekitaran Jakarta 

mampu mengakses lokasi ini dengan mudah. Kondisi kota tua yang sudah 

dibenahi oleh pemerintah menjadi tempat wisata yang aman dan kondusif 

membuat banyak masyarakat yang tertarik untuk berkunjung ke beberapa objek 

yang berada di kawasan kota tua. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Wawancara bersama Hari Prabowo 

Sumber : dokumentasi pribadi  

 

 Menurut beliau kondisi fisik museum saat ini sudah cukup, karena 

pemerintah tidak memperbolehkan pihak museum untuk mengubah tatanan 

bentuk gedung ini. Perubahan yang dilakukan hanya sebatas pengecatan ulang dan 
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memperbaiki kerusakan yang terjadi karena kondisi alam maupun manusia. Beliau 

bercerita bahwa MSRK pernah sempat mengalami kebanjiran pada tahun lalu 

yang menyebabkan seisi gedung tergenang air. Genangan air tersebut merusak 

tembok bangunan dan membuat ruangan menjadi lembab, untungnya tidak ada 

karya seni yang dipajang di bagian bawah sehingga karya-karya di MSRK tetap 

aman dan tidak basah. Hal ini dikarenakan kondisi lokasi MSRK yang terletak 

pada bagian turunan jalan sehingga menyebabkan air mengalir ke arah MSRK. 

Sayangnya kondisi selokan disekitar jalan belum berjalan dengan semestinya 

sehingga menyebabkan air tergenang dan masuk ke gedung MSRK. 

 Dari segi karya yang ditampilkan, pihak MSRK membenarkan bahwa 

karya yang ada di sana merupakan karya yang belum diperbaharui kembali, 

dimana merupakan karya-karya lama dari seniman terdahulu. Hal ini dapat 

menjadi pembelajaran sejarah untuk masyarakat sekarang sehingga dapat 

mengenal pola pikir masyarakat Indonesia pada zaman dulu.  

 MSRK menurut Bapak Hari, sebenarnya menargetkan para seniman 

sebagai pengunjung utamanya. Hal tersebut karena Pak Hari mengharapkan 

keberadaan MSRK ini dapat menjadi bahan pembelajaran para seniman muda 

untuk berkarya maupun untuk mendalami pemikiran di bidang seni rupa maupun 

keramik. Kedepannya Pak Hari mengharapkan bahwa semakin banyak masyarakat 

yang tertarik untuk mengenal lebih jauh mengenai sejarah seni rupa maupun 

keramik, dan tidak hanya tertarik dengan arsitektural gedungnya saja. 
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3.2.2. Proses Wawancara dengan KPMI 

Komunitas Pecinta Museum Indonesia atau yang lebih akrab dipanggil KPMI, 

merupakan komunitas para pecinta museum yang dengan sukarela mengawasi 

kinerja museum dan membentuk ruang dialog antara pengurus museum di 

Indonesia. Tujuannya agar kualitas museum di Indonesia dapat meningkat dan 

dapat menjadi daya tarik wisata edukasi bagi masyarakat.  

 Penulis berkesempatan melakukan wawancara dengan salah satu anggota 

KPMI yang sudah mendedikasikan tujuh tahun hidupnya untuk bergelut dalam 

bidang museum. Ialah Dhanu, seorang anggota KPMI yang bergerak di divisi 

penelitian dan pengembangan (litbang). Litbang museum memfokuskan diri 

dalam pengarsipan data karya yang dipamerkan disetiap museum, dan juga 

membuat standarisasi kualitas pelayanan maupun sarana prasarana museum. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 3.6. Wawancara bersama Perwakilan KPMI 

Sumber : dokumentasi pribadi  
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 Kondisi museum saat ini menurut beliau masih sangat kurang, baik dari 

segi sarana prasarana, pelayanan, maupun media promosi yang acuh tak acuh, 

karena pasrah dengan kenyataan sehingga menyebabkan pihak museum kurang 

melakukan promosi. Jika dicontoh dari pengelolaan museum oleh kemendikbud 

seperti, museum nasional, museum gajah, museum naskah proklamasi, mereka 

sudah ada program untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat dan membuka 

pintu untuk masyarakat. Ditambah lagi ada wacana dari pemprov untuk 

membatasi kunjungan sekolah ke museum, karena dananya sering disalah 

gunakan. Dari 2 tahun lalu ada Surat Kuasa (SK), dimana sekolah negri tidak 

dianjurkan untuk menggunakan dana biaya operasional sekolah untuk kunjungan 

sekolah.  

 Museum yang dikelola pemprov seperti museum seni rupa dan keramik 

juga sudah mulai menjemput bola seperti yang dilakukan oleh museum yang 

dikelola kemendeikbud. Dari segi promosi pihak museum sudah mulai melakukan 

pendekatan secara digital dengan cara mulai aktif di media sosial. Tujuannya agar 

masyarakat bisa mengenal lebih dekat mengenai museum dan pada akhirnya 

tertarik untuk mengunjungi museum. Namun penyampaian citra museum masih 

belum diperhitungkan sehingga menyababkan rasa bangga dan rasa memiliki 

pihak pengunjung belum bertumbuh. Pengunjung kebanyakan merupakan anak-

anak ABG, yang hanya melakukan foto narsis, vandalisme, lalu pulang, tanpa 

mencoba mengenal lebih jauh mengenai museum. Pada kondisi sekarang fungsi 

museum sebagai sarana edukasi dan ruang publik sudah tidak relevan. Hal ini  
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mungkin dikarenakan dari pihak museum juga kurang akan kepedulian terhadap 

pengunjung maupun karya yang dipamerkan.  

 Beliau menuturkan bahwa MSRK saat ini masih kurang dikelola dengan 

baik. Seperti perhatian yang diberikan oleh pihak museum terhadap karya seni 

keramik yang masih kurang, karena kurang ada periode pembagian yang jelas 

seperti yang dilakukan di bagian seni rupa. Panel penjelasan mengenai karya juga 

harus diperhatikan seperti terkait akan sejarah karya maupun senimannya. 

Sehingga dengan adanya edukasi yang lebih mendalam tersebut, bisa menjadi 

pembeda tersendiri jika dibandingkan dengan galeri seni komersil.  

 Dhanu juga berpendapat bahwa logo saat ini kurang mewakili MSRK, 

karena biasanya pembuatan logo museum dilakukan secara dilelang menjadi suatu 

perlombaan, sehingga penggarapan konsep dan aturan pakai logo pada media 

publikasinya tidak jelas. Pihak museum saat ini hanya memandang logo sebagai 

alat mempermudah untuk pembuatan surat yang berkaitan dengan museum 

tersebut dan juga sebatas stempel. Dhanu setuju bahwa logo dengan 

penggambaran sesuai ciri khas museum itu penting, jika tidak sesuai dengan ciri 

khas ditakutkan akan menimbulkan salah persepsi oleh masyarakat yang melihat. 

Untuk logo MSRK sendiri yang menggunakan bentuk bangunannya, menurut 

Dhanu logo tersebut masih terlalu general karena pada kenyataannya banyak juga 

gedung berbentuk Neo-Klasikal peninggalan Belanda seperti itu di kawasan 

Jakarta contohnya istana negara. Bisa saja masyarakat menjadi salah mengartikan 

logo MSRK sebagai logo istana negara karena rupa bangunan yang mirip. 
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 Dhanu menganjurkan untuk sebuah logo museum lebih baik untuk 

menonjolkan sebuah karya terbaik dari koleksi museum, dan juga harus memiliki 

konsep penjelasan yang relevan dengan sifat museum tersebut. Salah satu contoh 

yang dijabarkan oleh Dhanu adalah logo museum nasional. Museum yang 

terkenal dengan patung gajahnya tersebut, menurut Dhanu logonya kurang 

menggambarkan mengenai museum, karena masyarakat mengenal juga museum 

nasional dengan sebuatan museum gajah, sehingga mungkin sebaiknya 

penggunaan logonya melibatkan bentuk visual gajah. Menurut Dhanu masyarakat 

Indonesia akan lebih mudah untuk mengingat bentuk yang berupa gambar 

dibandingkan tulisan, sehingga dianjurkan untuk memakai bentuk gambar dalam 

penerapan logo agar mempermudah masyarakat untuk mengingat logo tersebut. 

 

3.2.3. Analisa Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak museum maupun pihak pecinta 

museum, dapat disimpulkan bahwa penerapan dan penggarapan citra perlu 

diperhitungkan bagi sebuah museum agar dapat menumbuhkan rasa bangga dan 

rasa memiliki di kalangan masyarakat. Namun hal tersebut juga harus diimbangi 

dengan sarana prasarana dan juga kualitas pelayanan dari pihak museum. Karena 

percuma menggarap identitas visual dengan baik namun kualitas museum yang 

ada tidak sesuai, sehingga dapat menimbulkan kekecewaan pengunjung yang 

datang. Dengan adanya penggarapan yang lebih mendalam harapannya museum 

dapat menjadi lebih menarik dan lebih banyak pengunjung sehingga museum 
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tidak hanya menjadi tempat membosankan saja melainkan menjadi tempat 

edukasi dan ruang publik untuk berdialog. 

 

3.3. Studi Existing 

Dalam melakukan perancangan identitas visual dan guidelines, penulis melakukan 

pengamatan dan analisis terhadap museum seni yang sudah menggarap dan 

menggangap identitas visual museumnya sebagai salah satu bagian terpenting 

bagi museum tersebut. Seperti Tate Modern, The British Museum, dan Moscow 

Design Museum. Ketiga museum ini merupakan museum seni atau desain yang 

menggarap identitas visualnya dengan cara yang menarik sehingga memberikan 

fleksibilitas yang luas dalam penerapannya di media publikasi masing-masing 

museum. Ketiga museum ini juga memiliki kecenderungan desain yang fleksibel 

dan dapat diterapkan dalam berbagai media, seperti Tate Modern yang memiliki 

logo yang fleksibel, The British Museum yang memiliki tata letak media publikasi 

yang fleksibel, dan Moscow Design Museum yang memiliki elemen visual 

beragam. Media publikasi dan segala bentuk visual yang ada pada museum 

tersebut sangat terintegerasi satu sama lain dengan logo museumnya, 

menyebabkan masyarakat yang berkunjung ke sana dapat merasakan suatu 

kesatuan bentuk bahasa visual dan dapat memberikan penggalaman tersendiri bagi 

pengunjungnya.   

 Museum identik dengan sejarah dan masa lampau, jika diubah menjadi 

bahasa visual maka masyarakat cenderung akan mengaitkannya dengan sesuatu 

yang sudah tergerus waktu seperti tekstur kertas yang sudah menjadi coklat 
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karena usia, skema warna yang tidak jauh dari warna coklat, dan bentuk tulisan 

yang berbentuk tulisan tangan. Kecenderungan pola pikir tersebut tidak jauh 

berbeda jika diterapkan pada ranah seni yang cenderung memiliki sifat humanis, 

organik, dan tidak kaku. Jika masyarakat awam disuruh untuk mengubah sifat 

tersebut menjadi bahasa visual, maka kecenderungan yang akan muncul adalah 

bentuk sapuan dari kuas dengan warna-warna menawan yang saling 

bersinggungan satu sama lain. Jika dipadukan antara kecenderungan pola pikir 

terhadap museum dan seni, maka bentuk visual yang akan muncul tidak lepas dari 

tekstur kertas yang sudah tua dengan beberapa cipratan cat dan sapuan kuas. 

 Penerapan pola pikir seperti itu tidak terjadi pada penggarapan museum 

seni yang berkelas internasional seperti beberapa contoh museum yang sudah 

penulis sebutkan sebelumnya. Penulis menilai bahwa sifat seni tidak selalu 

digambarkan dengan bentuk visual kuas cat, demikian pula dengan sifat museum 

tidak selalu digambarkan dengan bentuk visual kertas bertekstur dengan skema 

warna yang tidak jauh dari warna coklat. Bila ditelaah lebih dalam, sifat-sifat dari 

museum dan seni sebenarnya dapat memunculkan bentuk visual yang lebih 

beragam.  

 

3.3.1. Tate Museum 

Museum ini terletak di London, berdiri sejak tahun 2000 dan memiliki bermacam 

koleksi seni rupa modern. Museum ini ingin dianggap sebagai tempat destinasi 

wisata yang menarik, bukan hanya institusi tradisional yang membosankan. Untuk 

mencapai hal tersebut museum ini melakukan perancangan ulang logonya dengan 
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meminta bantuan dari studio desain grafis, Wolff Olins. Studio tersebut 

mengangkat ide "look again, think again"  sebagai inti yang menggambarkan 

museum ini secara keseluruhan.  

  

 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Logo Tate Modern 

Sumber : tatemodern.com 

 

  

 

  

 

 

  

Gambar 3.8. Gedung Tate Modern 

Sumber : tatemodern.com 

 

 

 Berdasar ide besar tersebut, perancangan logo diarahkan untuk tetap 

mengacu pada ide tersebut. Maka dari itu bentuk logo yang dihasilkan 
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menggunakan bentuk yang terkesan dinamis dengan logo yang seperti bergerak 

dan tidak fokus, hal ini diambil dari sifat museum ini yang selalu berubah namun 

kehadirannya selalu diketahui di tengah masyarakat. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9. Media Publikasi Tate Modern 

Sumber : tatemodern.com 

 

 Dalam penerapannya, logo tersebut tidak didesain untuk konstan dalam 

satu bentuk yang sama seperti kebanyakan logo. Logo ini didesain memang 

memanfaatkan sifat fleksibilitas sehingga antar logo memiliki bentuk yang 

berbeda namun tetap memiliki sifat yang sama. Hal semacam ini dapat menjadi 

bahan pertimbangan dalam membahasa visualkan sifat fleksibel yang dimiliki 

seni, sehingga tidak selalu digambarkan dengan rupa sapuan kuas.  

 

3.3.2. The British Museum 

The British Museum. Museum ini merupakan museum seni yang terletak di 

Inggris dan sudah berdiri sejak 1753. Memiliki tujuan untuk memberikan ruang 

berdialog dan pemahaman dimana setiap orang di dunia yang berkunjung ke 

museum ini dapat mempelajari kebudayaan, cara berpikir, dan bagaimana cara hal 

tersebut dapat saling bersinggungan. 
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Gambar 3.10. Logo The British Museum 

Sumber : Thebritishmuseum.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11. Gedung The British Museum 

Sumber : Thebritishmuseum.com 

 

 Museum ini menggunakan jenis huruf Baskerville yang dibuat oleh Jhon 

Baskerville pada tahun 1753 dimana museum ini baru berdiri. Huruf ini 

digunakan sebagai logo dan dipakai juga pada media desain publikasi museum. 

Untuk mengimbangi kesan klasik yang ditimbulkan oleh Baskerville, pihak 

museum menggunakan huruf pendukung Akzidenz Grotesk, yang mampu 

memberikan kesan kontemporer dan modern.  
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 Gambar 3.12. Media Publikasi The British Museum 

Sumber : Thebritishmuseum.com 

 

 Warna yang dipakai sebagai warna latar pada media publikasi museum 

selalu konstan tidak lepas dari warna hitam maupun putih memiliki maksud 

tersendiri. Warna hitam maupun gelap digunakan sebagai warna latar dikarenakan 

untuk menandakan bahwa media publikasi digunakan untuk acara khusus seperti 

pameran temporer yang tidak berlangsung secara lama di museum. Sedangkan 

untuk penggunaan warna putih biasanya digunakan untuk media publikasi 

berkaitan dengan acara biasa seperti pameran permanen yang memang 

diperuntukan untuk masyarakat umum karena biasanya tidak dipungut biaya. 

Memang sifat museum biasanya memiliki dua buah pameran yaitu pameran 

permanen dan temporer. 
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Gambar 3.13. Grid System The British Museum 

Sumber : Thebritishmuseum.com 

 

Meski pemakaian media publikasi dibedakan berdasar kebutuhan dari berbagai 

pihak, namun masih terdapat kesatuan yang konsisten antara satu poster dengan 

yang lain. Hal tersebut dikarenakan dalam proses pembuatannya tetap memakai 

garis pandu (grid) yang sama. Secara konsisten poster ataupun media publikasi 

lainnya dibagi menjadi 9 kolom sehingga memungkinkan tata letak tulisan 

maupun gambar dapat bersifat fleksibel. Hal seperti ini dapat memberikan 

kebebasan dalam bentuk media publikasi museum, namun di dalam kebebasan 

tersebut tetap ada hal yang diatur sehingga menghasilkan hasil yang serupa antara 

satu sama lain. 

 

3.3.3. Moscow Design Museum 

Museum ini berdiri sejak tahun 2012 dan terletak di Russia memiliki koleksi yang 

mengenai desain di Russia maupun dunia. Logotype yang digunakan oleh 

museum ini menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Russia dan Inggris, hal ini 

dikarenakan jenis huruf yang dipakai pada bahasa Russia cukup berbeda dengan 
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bahasa Inggris maka untuk mengantisipasi penyebutan nama yang sulit dipakailah 

juga nama dalam versi bahasa Inggrisnya. 

 

 

Gambar 3.14. Logo Moscow Design Museum 

Sumber : underconsideration.com 

 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15. Elemen Visual Moscow Design Museum 

Sumber : underconsideration.com 

 

 Untuk logogram yang dimiliki oleh museum ini cukup fleksibel karena 

dapat berganti-ganti dan dapat dijadikan elemen visual dan dapat diterapkan 

dalam media publikasi. Bentuk elemen visual yang cenderung berkesan kaku dan 

mpderen tersebut masih memiliki bentuk yang serupa satu sama lain karena 
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dibentuk karena dari grid yang sama. Untuk penggunaan warna sendiri, museum 

ini secara konstan hanya bermain pada dua warna dasar yaiut hitam dan putih. 

Kedua warna ini berhasil dimanfaatkan secara maksimal karena didukung oleh 

penerapan elemen visual dalam berbagai media publikasinya. Contohnya saja 

seperti penerapan dalam media bus maupun tas dan baju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16. Pengaplikasian Logo Moscow Design Museum 

Sumber : underconsideration.com 
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3.3.4. Kesimpulan 

Jika dikaji secara sekeluruhan, dapat dilihat bahwa dilakukan berbagai pendekatan 

untuk menggambarkan sifat seni yang fleksibel, seperti Tate Modern yang 

merupakan museum seni kontemporer yang menerpakan sifat fleksibel dalam 

penggunaan logo museum. Dimana secara konstan memakai logo yang secara 

sengaja tidak menggunakan bentuk yang sama, namun tetap memiliki sifat yang 

sama. Berbeda dengan The British Museum yang dari segi logo yang dimiliki 

konstan dalam bentuk yang sama. Musuem ini memanfaatkan permainan tata 

letak yang konstan namun berubah dalam berbagai media publikasinya sebagai 

bentuk penggambaran sifat fleksibelitas. Lain hal dengan Moscow Design 

Museum yang menerpakan sifat fleksibel tidak hanya dari segi logo tapi juga dari 

segi elemen visual. Pemakaian elemen visual yang beragam membuat bentuk 

desain yang dibuat terkesan dinamis. Berdasarkan hasil studi eksisting tersebut 

dapat diambil kesimpulan bahwa penggambaran identitas sebuah museum seni 

maupun desain biasanya memiliki kesan yang dinamis dan bersifat fleksibel 

Tabel 3.3. Analisa Logo Museum di Luar Negeri 

no. Pembanding Tate Modern The British 

Museum 

Moscow Design 

Museum 

1. Jenis Logo Wordmark Wordmark Abstract 

2. Jenis Typeface Display Sherif Sans Sherif 

3. Warna Colorful Netral Hitam & Putih 

4. Lokasi London London Rusia 

5. Fleksibilitas Logo Tata letak  Elemen Visual 
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3.4. Analisa SWOT 

Metode SWOT banyak digunakan untuk mengetahui kekuatan (Strength), 

kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity), dan ancaman (Threat) dalam suatu 

usaha atau proyek, sebagai bentuk evaluasi terhadap internal dan pesaing. Berikut 

SWOT pada MSRK : 

Tabel 3.4. Analisa SWOT MSRK 

Kekuatan 

(Strength) 

Kelemahan 

(Weakness) 

Peluang 

(Opportunity) 

Ancaman 

(Threat) 

Memiliki koleksi 

karya seni rupa 

yang beragam dan 

cukup lengkap 

dalam pembagian 

periodenya 

 

Kurang 

diperhatikannya 

koleksi keramik di 

MSRK, karena 

pembagian 

berdasarkan periode 

dan penjelasan 

mengenai karya 

masih kurang, 

sehingga kurang 

dapat memberikan 

edukasi bagi 

pengunjung 

Kedepannya bidang 

pariwisata akan 

sangat baik dan 

meningkat 

dibandingkan 

tahun-tahun 

sebelumnya, 

terutama di wilayah 

Asia Pasifik sebagai 

destinasi wisata, 

 

Terdapat beberapa 

pesaing seperti 

galeri komersil, 

terlebih lagi fungsi 

MSRK sebagai 

sarana edukasi 

masih belum 

digarap secara 

mendalam oleh 

pihak museum. 

 

Memiliki lokasi 

yang strategis dan 

mudah diakses oleh 

Penyebaran 

informasi mengenai 

keberadaan MSRK 

masih kurang 

Wisata sejarah dan 

budaya sedang 

diminati, karena 

wisatawan mencari 
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masyarakat 

 

sehingga wisatawan 

tidak mendapatkan 

informasi yang detil 

yang membuat 

mereka 

mengurungkan niat 

untuk pergi ke 

MSRK 

hal-hal baru 

 

Memiliki beragama 

jenis kategori 

wisata, yaitu wisata 

edukasi, wisata 

sejarah, dan wisata 

budaya, 

Terlalu panjangnya 

nama museum 

sehingga cenderung 

sulit untuk diingat 

 

  

Memiliki kegiatan 

penunjang seperti 

pameran temporer, 

dan workshop 

pembuatan keramik 

maupun melukis 

Logo Museum yang 

sekarang banyak 

menghasilkan 

persepsi lain di 

masyarakat 

  

Merupakan satu-

satunya museum 

khusus yang 

bergerak di bidang 

seni rupa dan 

keramik di Jakarta 
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Jumlah pengunjung 

yang mengunjungi 

MSRK meningkat 

setiap tahun 
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