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MUSEUM

• International Council of 
Museum (ICOMOS) 
mendefinisikan bahwa 
museum adalah lembaga 
permanen yang tidak untuk 
mencari keuntungan (not for 
profit), diabdikan untuk 
kepentingan dan 
pembangunan masyarakat, 
serta terbuka untuk umum. 
Museum mengumpulkan, 
melestarikan, meneliti, 
mengkomunikasikan, 
memamerkan bukti-bukti 
bendawi manusia dan 
lingkungannya untuk tujuan  
pengkajian, pendidikan dan 
kesenangan.



Museum dan Pendidikan

• Museum adalah tempat yang paling ideal 

sebagai wadah kegiatan edutainment 

(education = pendidikan, sekaligus 

entertainment).

• Museum tempat untuk pembelajaran 

sekaligus tempat yang membuat 

pengunjungnya terhibur



Belajar untuk Tahu
(learning to know)

• Termasuk dalam ranah 
kognitif 

• Tujuannya untuk 
mendapatkan 
pengetahuan sebaik-
baiknya

• Hal yang penting dalam 
proses ini adalah alih 
pengetahuan sehingga 
orang yang sedang 
belajar dapat 
memperoleh 
pengetahuan baru lebih 
banyak



Belajar untuk melakukan 
(learning to do)

• Ranah ini untuk 
meningkatkan 
ketrampilan, tidak 
sebatas ketrampilan 
fisik (psikomotorik) 
tetapi juga menerapkan 
konsep, prosedur, 
maupun manajemen

• Ketrampilan ini dicapai 
dengan berlatih, 
mencoba atau 
eksperimen sehingga 
mendapat pengalaman 
agar dapat melakukan 
sesuatu dengan baik



Belajar untuk Menjadi
(learning to be)

• Menjadikan 

seseorang sadar 

akan dirinya sekaligus 

membantu seseorang 

agar dapat 

mewujudkan cita-

citanya

• Ranah ini mengarah 

kepada pembentukan 

kepribadian



Belajar untuk Hidup Bersama
(learning to live together)

• Mengajarkan manusia 

agar dapat hidup 

bersama meski 

berbeda sudut 

pandangnya. Misalnya 

antara negara jajahan 

dengan bekas 

penjajahnya, antara 

satu ras dengan ras 

lain, pribumi dengan 

pendatang, negara 

maju dan negara 

tertinggal dll.



Kerucut pengalaman belajar

PASIF

AKTIF



PRODUK (PRODUCT) MUSEUM 

BERUPA JASA INFORMASI 

BUDAYA
Pengertian jasa menurut Kotler (2001) :

“Jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat 
ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang 
pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) 
dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu”

Dalam hal ini jasa museum termasuk kategori For 
Consumer (facilitating services) yaitu jasa yang 
dimanfaatkan sebagai sarana atau media untuk mencapai 
tujuan tertentu, (Fandy Tjiptono (1996). Jasa kategori ini 
di antaranya : Transportasi, misal pesawat terbang, bis, 
truk; (b) Komunikasi, seperti TV, radio, telepon; (c) 
Finansial, seperti asuransi dan bank; (d) Akomodasi 
seperti, restoran dan hotel; (e) Rekreasi misalnya taman 
wisata, dan museum



PRODUK JASA

• Bersifat Intangible

• Diproduksi dan dikonsumsi pada saat 

yang bersamaan, contohnya: bila seorang 

pemandu di museum melayani 

pengunjung maka pada saat itulah dia 

memproduksi jasa dan pengunjung 

menerima jasa

• Bersifat heterogen



Upaya memasarkan jasa

• Mentangiblekan jasa sehingga pelanggan tahu 
dan mengerti. Tampilan museum misalnya mulai 
ruang pamer yang menarik,  seragam pemandu 
yang rapi, brosur museum yang bagus akan 
membuat jasa museum terlihat tangible Hal ini 
disebut Physical Evidence

• Jasa sangat bergantung pada proses karena itu 
kerjasama antara frontliner dengan back office
sangat penting. Faktor manusia perlu 
dipersiapkan terlebih dahulu. Hal ini disebut 
sebagai People Process



STRATEGI MPR (1)

• Push strategy mendorong 
pergerakan produk museum 
misalnya penerbitan news 
letter kepada peminat 
museum, mengundang 
individu-individu yang kerap 
menjadi kelompok acuan 
sekedar coffee morning di 
museum atau memberi 
insentif atau hadiah 
sekedarnya kepada  
intermediate customer
(seperti sekolah-sekolah 
yang rutin membuat 
kunjungan ke museum).



STRATEGI MPR (2)
• Pull strategy (menarik 

perhatian pengunjung) 
misalnya  membuat 
pameran, membuat iklan 
layanan masyarakat 
untuk mengapresiasi 
publik berkunjung ke 
museum, membuat web 
site museum, 
menerbitkan jurnal 
museum, mengundang 
wartawan seraya 
melakukan press tour, 
press luncheon atau 
press conference secara 
teratur.



STRATEGI MPR (3)
• Pass strategy strategi 

untuk menembus opini 
kritis para pengamat, 
pembentuk opini hingga 
aktivis dan pemimpin 
informal untuk memberi 
dukungan positif. 
misalnya rutin  membina 
relasi dengan aktivis 
kebudayaan, pemuka 
masyarakat,  program 
peduli museum, atau 
menggelar event yang 
menarik dan sponsorship. 



MUSEUM LAMA DAN MUSEUM 

BARU

• Berorientasi pada 

koleksi

• Kepemilikan  

pemerintah

• Koleksi masif

• Mengandalkan label

• Monumental 

• Bangunan museum 

cenderung kuno

• Berorientasi pada 

pengunjung

• Kepemilikan pribadi

• Koleksi selektif dan 

tematis

• Mengandalkan tour 

guide

• Bergerak 

• Bangunan museum 

dapat berupa 

bangunan modern


