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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Olahraga adalah kompetisi dimana atlet – atlet dari berbagai cabang olahraga 

dipertandingkan secara akbar. Dewasa ini setiap negara mempunyai ajang olahraga 

berskala Nasional maupun Internasional yang diadakan secara berkala tiap tahunnya 

(Baade & Matheson, 2006). Tiap ajang olahraga juga sudah dianggap sebagai budaya 

dan menjadi kebanggan bagi tiap negara yang berperan sebagai tuan rumah serta 

menjadi sumber devisa bagi negara (savic, 2007). Masing - masing ajang mempunyai 

Identitasnya tersendiri sebagai suatu suguhan hiburan bagi masyarakat dan bagi para 

atlet.  Identitas tiap ajang dibangun dari perancangan citra pertandingan, dekorasi 

venue, jenis pertandingan, serta media promosinya yang meliputi visual grafis dan 

karakter maskot (Grantland.com, diakses pada 9 Maret 2016).Perancangan Identitas 

dan citra (Branding) juga selalu dilakukan agar suatu ajang dapat berkomunikasi 

dengan publik, atlet, negara yang berpartisipasi serta pihak investor yang ada secara 

tepat.Branding yang baik dapat berdampak besar bagi ekonomi lokasi diadakannya 

ajang olahraga tersebut, dikarenakan banyaknya wisatawan dan pihak yang ingin 

berinvestasi pada tempat tersebut (Grantland.com, diakses pada 9 Maret 2016). 

Apabila didukung dengan infrastruktur dan cara marketing yang tepat, negara yang 

menjadi tuan rumah ajang olahraga Internasional mendapat banyak sekali keuntungan 

finansial, dari meningkatnya GDP, jumlah investasi, serta meroketnya harga properti 
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pada area diadakannya ajang tersebut pada masa Pre-game dan Games-year  (Hwang,  

2006). 

Di Indonesia, ajang olahraga yang sering dikenal dan diselenggarakan secara 

rutin diantaranya adalah Olimpiade Musim panas, PON (Pekan Olahraga Nasional), 

SEA Games (ajang olahraga khusus Asia Tenggara), dan Asian Games(ajang 

olahraga khusus untuk semua negara Asia). Untuk Asian Games(AG) yang akan di 

adakan pada tahun 2018, Indonesia kembali hadir sebagai tuan rumah setelah tahun 

1962 dan kota Jakarta & Palembang dipilih sebagai tempat diberlangsukannya Asian 

Games 2018 (www.bbc.com/indonesia diakses pada 11 februari 2016). Masyarakat 

Indonesia menyambut dengan gembira putusan Olympic Counsil of Asia (OCA) 

tersebut dan menyatakan siap tampil sebagai penyelenggara. Indonesia juga bangga 

dikarenakan belum pernah menyelenggarakan kembali  Asian Games sejak 1962, dan 

menjadi kesempatan untuk mempromosikan Indonesia khususnya kota Palembang 

dan kota Jakarta di kancah mancanegara. Namun logo dan maskot yang diusung oleh 

Kementrian pemuda dan olahraga Republik Indonesia (KEMENPORA) sebagai pihak 

yang bertanggung jawab atas media promosi Asian Games 2018, mendapat hujaman 

kritik dari publik terkait dengan logo dan  karakter maskot yang dinilai tidak pantas 

digunakan untuk pesta olahraga mancanegara tersebut. Logo dan maskot yang 

menampilkan karakter burung cendrawasih khas pulau Papua tersebut dinilai buruk 

secara estetika serta tidak mewakilkan Identitas bangsa dan semangat Asian Games 

2018 (www.Kompas.com diakses pada 18 Februari 2016).Kritik mengenai Logo dan 
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maskot tersebut juga diutarakan oleh Asosiasi Program Studi Desain Komunikasi 

Visual (Asprodi DKV), Asosiasi Desain Grafis Indonesia (ADGI), Agustina Kusuma 

Dewi (Dosen DKV ITENAS) serta Arief Adityawan S. dan Enrico Halim (mewakili 

Desain Grafis Indonesia) (www.DGI.com diakses pada 12 februari 2016). 

Desain yang baik berperan besar dalam merancang citra keseluruhan dari suatu 

perhelatan dan membantu dalam meningkatkan keuntungan (Marketo, 2013) untuk 

itu citra dari asian games yang terlanjur menjadi buruk (“Ihwal maskot Asian game 

2018”, 2016) harus dirancang ulang sedari awal. Hal serupa juga terjadi pada 

Identitas visual Olimpiade di Tokyo untuk tahun 2020 yang mendapat kecaman 

publik dan perlu di rancang ulang. Perancangan Identitas dari KEMENPORA sendiri 

hanya terbatas pada logo dan maskot saja tanpa memerhatikan aspek pengaplikasian 

Branding lainnya sebelum dikabarkan akan dirancang ulang. Kekonsistenan dalam 

membangun citra sangat dibutuhkan agar pesan yang ditangkap oleh publik tidak 

berbeda – beda serta menciptakan pola komunikasi yang terarah dengan citra yang 

positif (Wheeler, 2009).  

Berdasarkan permasalahan diatas, Penulis tertarik untuk membuat tugas akhir 

dengan judul “Perancangan Identitas Visual Asian Games 2018 di Indonesia”. 

1.2. Rumusan  Masalah 

Bagaimana merancang Identitas visual bagi Asian Games 2018? 
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1.3. Batasan Masalah 

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini, seperti berikut: 

1. Wilayah  

Penelitian akan dilakukan pada responden di kota Jakarta dan Palembang, dimana 

kedua kota terpilih sebagai tempat upacara pembukaan dan penutupan AG dan tempat 

berlangsungnya AG nantinya. 

2. Demografis penelitian 

Target Audiens primer yang dituju adalah pria dan perempuan berkebangsaan 

Indonesia, khususnya warga kota Jakarta dan Palembang, dalam usia produktif 

yaitu 17-35 tahun. 

• Kelas sosial yang dituju adalah kelas B- sampai dengan kelas A, walaupun 

ajang Asian Games dapat dinikmati tiap kalangan, tetapi kelas A dan B adalah 

kalangan yang mempunyai kemungkinan lebih besar untuk menonton secara 

langsung dan mempunyai akses terhadap media sosial. 

• Kelas sosial yang dituju adalah semua kalangan. Meningkatkan awareness 

adalah fokus dari perancangan identitas visual AG. Minat menyaksikan 

olahraga juga dapat tumbuh dalam berbagai kalangan, sehingga tidak ada 

pengklasifikasian kelas sosial khusus. 
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• Wilayah penyebaran branding asian games ini selain diterapkan di wilayah  

Indonesia, sebagai Negara penyelenggara khususnya pada kota Jakarta dan 

Palembang. Wilayah penyebaran juga meliputi seluruh negara Asia, 

dikarenakan target pemirsa AG 2018 juga berasal dari luar Indonesia.  

3. Konten 

Perancangan identitas visual meliputi perancangan logo, maskot dan 

pengaplikasiannya dalam media, beserta dengan Brand guidelines untuk 

mempertahankan kekonsistenan identitas AG 2018. 

1.4. Tujuan Tugas akhir 

Adapun manfaat dari perancangan tugas akhir ini sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi penulis 

Melalui perancangan Identitas visual  Asian Games ini diharapkan dapat 

mengembangkan potensi penulis dalam menerapkan ilmu yang didapat 

semasa studi penulis serta potensi penulis sendiri dalam bidang desain grafis 

untuk memberikan solusi pada permasalahan yang ada. 

2. Manfaat bagi orang lain 

Agar masyarakat Indonesia mempunyai kebanggaan atas Identitas dan karya 

bangsa lewat perhelatan ajang pertandingan olahraga berskala Internasional 

ini, dengan dirancangnya sistem Identitas yang baik diharapkan meningkatkan 

Perancangan Identitas... Jeremia Ronaldo Ramos Panjaitan, FSD UMN, 2016



 

6 
 

Ekonomi Indonesia, khususnya Jakarta dan Palembang dari segi pariwisata, 

serta Investasi. Melalui karya ini juga Penulis berharap agar masyarakat 

khususnya pemerintah menyadari pentingnya penerapan Desain yang baik 

agar tidak terulang penolakan dari publik seperti sebelumnya serta efeknya 

dari segi promosi dan ekonomi. Penulis juga berharap agar karya Penulis ini 

dapat dipakai sebagai refrensi bagi Mahasiswa lain yang ingin membuat karya 

dalam konteks yang sama dengan karya Penulis. 

3. Manfaat bagi Universitas  

Karya Penulis dapat menjadi sumber literatur mengenai Branding khususnya 

Branding untuk Special Event.Perancangan Tugas Akhir ini juga dapat 

bermanfaat dalam mengembangkan kurikulum serta contoh kasus dalam 

proses pengajaran, khususnya pada prodi Desain Grafis Universitas 

Multimedia Nusantara. 

1.5. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode peneltian yang penulis gunakan adalah dengan cara mencari data 

primer dan sekunder dengan cara:  

1. Metode Observasi 

Studi pustaka sebagai landasan teori Branding, sumber pustaka yang akan 

digunakan adalah buku-buku yang membahas mengenai branding, metode 

periklanan, semiotika visual, dan panduan penerapan Grid dan Layouting. 
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Existing study juga digunakan untuk menganalisa tahap-tahap perancangan 

sistem identitas visual dan teknik mempromosikannya. 

2. Metode kuesioner 

Melalui kuesioner, penulis menyebarkan survey pada khalayak umum untuk 

mengetahui seberapa tanggapkah masyarakat terhadap Asian games, terutama 

pada identitas visual ajang olahraga tersebut, hal ini dilakukan untuk mengetahui 

persentase masyarakat sadar akan kebutuhan dibentuknya identitas visual yang 

baik, serta tingkat rekognisi terhadap maskot dan logo terdahulu. 

3. Wawancara 

Yaitu memperoleh data mengenai logo serta maskot terdahulu dengan 

mengadakan Tanya jawab langsung dengan narasumber dari wakil pihak 

KEMENPORA, Bapak Alfian dari KOI (Komite Olimpiade Indonesia), Staff 

ICC BEKRAF (Badan Ekonomi Kreatif), Bapak Ramanda Hadi selaku salah satu 

pemenang sayembara identitas AG 2018, serta Bapak Ade Rastiardi, yang 

mengkaji identitas visual dari Asian Games 2018. 

1.6. Metodologi Perancangan 

1. Orientasi 

Dalam proses ini dilakukan observasi mengenai tingkat Kesadaran 

Masyarakat atas citra Asian Games 2018, observasi ini didukung dengan bukti 

artikel mengenai kritik atas Maskot dan logo sebelumnya.  Serta mengadakan 
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wawancara dengan pihak terkait KEMENPORA mengenai rencana 

perancangan Idetitas visual yang baru. 

2. Analisis 

Berdasarkan data-data yang sudah didapat, maka beberapa data akan di 

dikategorikan menurut segmentasi pasarnya berdasarkan S.W.O.T, 

demografis, psikografi, dan geografinya setelah itu ditetapkan Brand essence 

keyword dan Brand design keyword nya.  

3. KonseptualisasiBranding  

Pada tahap ini Penulis mulai  membuat rancangan konsep sistem identitas 

visual, pemilihan gaya visual yang memenuhi kebutuhan, dalam proses ini 

Penulis juga mulai menjalankan proses sketsa kasar. 

4. Konsep desain  

Perancangan konsep awal dari identitas visual berdasarkan data yang sudah 

didapat, perancangan melibatkan pemilihan elemen desain seperti warna, 

tipografi,layouting, CharacterDesign untuk pembuatan maskot serta ilmu 

semiotika simbol.  
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1.7. Skematika Perancangan 

 

Tabel 1.1.Skematika Perancangan 
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