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BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1. Gambaran Umum mengenai Asian Games. 

Perancangan identitas visual  AG membutuhkan data pendukung berupa informasi 

mengenai cara perancangan identitas sebelumnya yang didapatkan melalui 

wawancara dengan 3 instansi yaitu KOI, KEMENPORA, dan BEKRAF. Serta 

menggunakan buku – buku sebagai penunjang teori.Penulis melakukan metode 

pengumpulan data untuk mendukung perancangan identitas Asian Games.Dalam 

hal ini penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan observasi, 

wawancara, kuisioner, dan studi pustaka. 

Penulis memilih untuk menggunakan metode kualitatif dalam pengumpulan data 

wawancara, pihak – pihak yang terlibat adalah organisasi non-profit WWF 

Indonesia dan pemerhati budaya serta lembaga-lembaga kementrian yang 

berkaitan dengan pelaksanaan Asian Games. Wawancara tersebut dilakukan untuk 

mencari tahu binatang apa yang cocok untuk merepresentasikan Indonesia untuk 

digunakan sebagai maskot. 

Sedangkan pengumpulan data dengan metode kuantitatif dilakukan dengan cara 

menyebarkan kuesioner kepada target penonton potensial AG 18 dari beberapa 

kelompok usia (18-34 tahun), hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat 
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kesadaran dari masyarakat akan AG 18 serta mengetahui apa permasalahan yang 

dirasakan oleh masyarakat dengan identitas terdahulu dan mengetahui dimana 

letak terjadinya kesalahan informasi yang diterima masyarkat saat berkomunikasi 

dengan brand AG 2018 selama ini. 

3.2. Wawancara 

3.2.1. Wawancara dengan KEMENPORA 

Dalam pengumpulan data mengenai perancangan identitas AG 

sebelumnya, penulis mengadakan wawancara kepada dua narasumber dari 

KEMENPORA yaitu Bapak Chandra dan Bapak Eko dari Deputi II  bidang 

peningkatan prestasi olahraga yang dilakukan di wisma menpora di bilangan 

senayan, Jakarta Selatan. Wawancara yang pertama dilakukan pada bapak Eko 

pada Senin,  14 Maret  jam 4.30 di kantor bapak Chandra. Bapak Eko adalah juru 

bicara dari Deputi II yang bertanggung jawab atas pendanaan dan perizinan tiap 

rangkaian acara AG ini.Sedangkan untuk wawancara kedua dilakukan diruangan 

yang berbeda namun tetap dalam gedung Deputi II. 

Wawancara tersebut dilakukan untuk mengetahui peran KEMENPORA dalam 

acara AG serta mengetahui tahap perancangan identitas visual terdahulu, serta 

kajian visual yang direncanakan. 

3.2.2. Hasil Wawancara 

Bapak Eko menyatakan bahwa KEMENPORA tidak bertanggung jawab atas 

perancangan Logo dan maskot dari AG 2018, Pak Eko menjelaskan bahwa peran 
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KEMENPORA hanya sebagai penyelenggara meskipun wakil dari 

KEMENPORA ikut dalam pemilihan hasil Identitas visual, yang dikatakan 

dirancang oleh Panitia media promosi dari KOI (Komite Olimpiade Indonesia). 

Namun pak Eko menyetujui bahwa identitas visual AG perlu diganti dan 

menjelaskan bahwa tidak ada hubungan secara langsung antara KEMENPORA 

dan KOI pada saat merancang identitas visual AG.Dikarenakan penjelasan 

tersebut pak Eko merekomendasikan Penulis untuk menghubungi Pak Alfian dari 

KOI yang ikut dalam merancang logo AG 2018. 

3.2.3. Hasil wawancara KOI 

Dikarenakan Bapak Alfi Krisna sedang melakukan tugas lapangan dan tidak 

berada di kantor KOI, wawancara dilakukan melalui sambungan telepon dan 

melalui chat, pada hari Selasa, 15 maret pada jam 8 pagi dan berlanjut pada jam 1 

siang.  Beliau berkerja di KOI dan tergabung dalam panitia yang merencanakan 

pembuatan logo untuk Asian games. 

Bapak Alfi krisna menyatakan bahwa proses perancangan logo AG 

melibatkan tiga pihak dan salah satunya adalah pihak diluar institusi pemerintah, 

pihak – pihak tersebut adalah KOI selaku pemegang keputusan atas karya desain 

yang diberikan, pihak kedua adalah Brandoctors, sebuah design/branding agency 

yang ditunjuk sebagai pihak yang berperan penuh dalam pembuatan identitas 

visual AG.  Kerjasama antara kedua pihak ini sudah berlangsung sejak 

pertengahan tahun 2015 dan pada November 2015 proses perancangan logo AG 

telah masuk tahap finalisasi sebelum kemudian di publikasikan pada bulan 
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desember 2015.  Bapak alfi juga memberikan data berupa Brand Guideline 

terdahulu dari AG 18 yang dirancang oleh Brandoctors. 

Melalui wawancara dengan bapak Alfi, didapatkan beberapa kesimpulan sebagai 

berikut terkait dengan rancangan logo terdahulu AG, yaitu sebagai berikut: 

• Logo mengambil bentuk burung cendrawasih dari provinsi Papua, 

dianggap  mewakili Indonesia karena berasal dari provinsi paling barat 

dari Indonesia dan merupakan satwa langka. 

• Bentuk kepala mendongkak ke arah atas, bermakna optimism dan teguh 

semangat mencapai keberhasilan dan kesuksesan.  

• Bentuk sayap yang bertingkat melambangkan 3 medali yang ada ajang 

olahraga: enas, perak, perunggu. 

• Warna Merah yang digunakan melambangkan semangat, keberanian dan 

energy 

• Warna hijau melambangkan ketenangan, kesuksesan dan persahabatan 

• Warna biru melambangkan professional, harapan dan maritim  

• Kuning melambangkan kehangatan masyarakat Indonesia 

• Warna abu-abu melambangkan keseriusan dari ajang AG 

• digunakan banyak warna dan elemen yang membentuk suatu sosok karena 

dianggap dapat melambangkan tema “Unity in Diversity”  
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• penggunaan typeface tidak ada arti khusus, jenis huruf yang digunakan 

adalah Fontin Bold dan DIN Pro Bold. 

Terakhir atas kontak yang dirujuk oleh Bapak Alfi, penulis mengontak pihak 

Brandoctors selaku perancang identitas AG 18 sebelumnya, namun tidak 

mendapat balasan ataupun respon saat penulis kontak. 

 

3.3. Hasil Kuesioner I 

Penulis juga menggunakan metode kuantitatif dengan media kuesioner 

online yang disebarkan kepada 134 responden yang sesuai dengan target 

perancangan Tugas Akhir ini. 70% responden yang merespon kuesioner penulis 

berasal dari kalangan target primer, yaitu Kalangan kelas A – B berumur 17-30 

tahun, dan gemar atau tanggap terhadap olahraga, 30% responden lainnya berasal 

dari kalangan target primer yaitu umur 30+ dengan psikografis tanggap dengan 

tren yang ada. 

 Hasil dari Kuesioner 1 menyatakan bahwa Masyarakat Indonesia sudah 

sangat  sadar akan adanya kebutuhan identitas visual yang baik untuk AG 18 

dikarenakan animo mereka yang tinggi untuk mendukung jalannya acara dan 

sadar akan citra Indonesia di kancah Internasional. Permasalahan yang paling jelas 

adalah Audiens menangkap teralu banyak pesan melalui identitas visual 

sebelumnya, mayoritas audiens tidak bisa menjawab binatang apakah sebenarnya 

drawa, atau konsep keseluruhan dari identitas visual yang telah dibuat 
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sebelumnya. Oleh karena itu perlu adanya dibuat rancangan identitas visual yang 

baru untuk dapat menjawab kebingungan audiens tersebut. 
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3.4. Studi Existing 

AG adalah ajang olahraga yang pada mulanya adalah versi terbatas dari 

ajang olahraga Olimpiade (OCA, 2005). Oleh karena itu AG mempunyai tatanan 

struktur yang sama baik pada pertandingannya, rentetan acara, kebudayaan hingga 

media promosinya. Penulis melakukan studi perbandingan antar AG dengan 

Ajang olahraga Olimpiade, lingkup studi yang penulis lakukan adalah AG tahun 

1982 sampai 2014 dengan Olimpiade tahun 1992 sampai 2012 untuk 

perbandingan maskot, sedangkan AG 2010 dan 2014 dijadikan subjek penelitian 

untuk Identitas visual AG 2018.  

3.4.1. Sejarah Logo Asian Games 

Asian Games sejak tahun 1951 sudah menggunakan logo dengan 

peletakan yang identik sama, sedangkan mulai pada tahun 1982 pada AG di India, 

New Delhi mulai menggunakan logo yang abstrak dengan didasari pada logo-logo 

ajan Olimpiade dan tetap menggunakan konsep tersebut. Penulis mengadakan 

wawancara dengan Bapak Ade Rastiardi yang sebelumnya melakukan penelitian 

atas logo AG dan membaginya kedalam 3 periode. 

3.4.1.1 Periode	I	(1951	–	1970)	dan	Periode	II	(1974-1978)	

Asian Games pertama kali diadakan di New Delhi, India dan pertama 

kalinya AG menggunakan logo dan menjadi dasar perancangan logo AG 

kedepannya. 
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Gambar 3. 1 Logo Asian Games 51-70 

(Sumber: Http://www.DGI.Co.id) 

Logo ini dikelompokkan pada periode yang sama dikarenakan adanya 

kesinambungan visual yang konstan ada pada tiap tahun, yaitu dimana 

penggunaan logo Asian games tampil secara dominan, diikuti dengan teks yang 

dikomposisikan melingkar. Konjungsi visual yang didapat antara lain: 

• Adanya penomoran AG tiap tahunnya dalam bentuk tertulis 

• Adanya slogan “Ever Onward” yang mulai digunakan pada tahun 

1954. 

• Penggunaan visual cincin yang berhubungan yang melambangkan 

jumalah Negara yang mengikuti AG pada tahun tersebut. 

• Setelah tahun 1951 porsi konten yang ada pada logo berubah, jika 

sebelumnya numerasi tampil sebagai teks utama, pada logo selanjutnya 

numerasi hadir tidak sebagai focal point lagi, slogan dan logo AG 

sudah menjadi focal point. 
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• Pemilihan warna yang ada dominan Merah dan hitam, dengan warna 

sekunder emas, kuning, atau biru  

• Semua Negara tuan rumah disama ratakan identitasnya secara visual 

dan hanya dibedakan melalui teks. 

• Sedangkan khusus untuk logo AG di Jakarta pada tahun 1962 tampil 

sebagai satu – satunya logo yang tidak mengikuti kesinambungan 

visual 2 logo sebelumnya. Pada logo AG 1962 Garuda sebagai simbol 

Negara ditampilkan sebagai elemen dominan.   

Kesimpulan dari periode ini adalah, logo AG sudah menjadi elemen visual yang 

dominan dan dapat digunakan sebagai penanda kekonsistenan identitas visual 

AG.Pada Periode selanjutnya logo AG mulai menunjukkan perbedaan 

sebagaimana yang ditunjukkan pada logo AG ke 8 dan ke 9. 

 

Gambar 3. 2 Logo Asian Games 74-78 

(Sumber: www.DGI.com) 
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Pada logo ini tiap penyelenggara AG menampilkan identitasnya sendiri untuk 

membedakan pegelaran AG di Negara mereka dengan AG yang akan diadakan 

pada masa mendatang. Logo matahari merah secara ukuran tidak lagi menjadi 

dominan, walaupun perannya masih hadir sebagai emphasis.Konten teks berupa 

numerasi dan slogan hanya hadir sebagai elemen sekunder, tidak lagi 

berdampingan dengan logo matahari merah sebagai elemen visual. Sedangkan 

pada tahun 1978 penggunaan logo lain sebagai identitas Negara penyelenggara 

sudah ditampilkan secara dominan, pada logo AG Bangkok 1978 ditampilkan 

elemen visual khas arsitektur Thailand.  

3.4.2. Logo Asian Games Periode III (1982-2014) 

 

Gambar 3. 3 Logo AG Periode III 

(Sumber: www.DGI.co.id) 

Asian Games tahun 1974 menandakan adanya perubahan kekonsistenan tatanan 

visual pada logo AG setelahnya.Pada AG tahun 1982 format identitas visual 

sudah sangat berubah, tiap Negara dibebaskan untuk menampilkan identitas 
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negaranya masing-masing. Pada periode ini ada beberapa ciri visual yang jelas 

terlihat berubah, diantaranya adalah: 

• Logo matahari merah tidak lagi tampil menjadi elemen dominan secara 

visual, perannya berganti menjadi focal point dari tiap logogram induk dan 

berfungsi sebagai penjaga kekonsistenan dan ciri khas penanda ajang AG. 

• Secara visual logo matahari merah tidak lagi menjadi kesatuan dengan 

logogram induk. 

• Palet warna sudah tidak lagi berkutat di seputar warna merah, hitam dan 

putih, tiap Negara dibebaskan menentukan palet warnanya sendiri. 

• Visual 11 cincin yang melambangkan Negara peserta juga sudah tidak lagi 

digunakan. 

• Slogan “ever on ward” atau slogan lainnya tidak lagi ditampilkan 

Untuk keperluan perancangan identitas visual yang baru, penulis berfokus pada 

logo-logo pada periode III, jika dilihat dari sejarah perancangan logo AG ini, 

beberapa konjungsi visual yang bisa didapat adalah sebagai berikut: 

• Matahari merah tampil sebagai Visual baku 

• Adanya logotype bagi tiap pegelaran AG 

• Terdiri dari logogram dan logotype 

• Menampilkan prinsip desain dinamis 
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• Konfigurasi warna yang digunakan terdiri dari 2 palet warna 

• Warna hitam dan putih sebagai warna primer dari logotype 

• Penggunaan decorative font mulai tahun 2010 

Berdasarkan studi penulis yang penulis lakukan, ditemukan adanya kesamaan 

dasar dalam perancangan identitas visual AG, beberapa alasan tersebut berkutat 

pada: 

• Keadaan politik di Asia yang tengah berlangsung, baik yang berpengaruh 

secara langsung pada Negara penyelanggara atau tidak. Sebagian besar isu 

yang diangkatpun berkutat dalam isu persatuan negara-negara Asia 

• Keunikan arsitektur yang menjadi ciri khas Negara penyelenggara. 

• Keunikan Geografis yang dimiliki wilayah dari Negara yang menjadi 

penyelenggara. 

Kekonsistenan dasar perancangan identitas visual ini didapat setelah penulis 

melakukan perbandingan antara logo AG di periode III. Berdasarkan hal tersebut, 

beberapa logo AG dapat dikelompokkan dalam 3 golongan, yaitu: 

Tabel 4. 1 Tabel Rasional Logo AG 

No. Logo Rasional 
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1. 

 

 

 

− Logo AG Beijing menampilkan Tembok 

Cina yang dibentuk menyerupai 

alphabet “A”. 

− Logo AG Bangkok menampilkan ciri 

khas arsitektur Thailand yang dibentuk 

menyerupai Alfabet “A”. 

− Logo AG di Bangkok mengambil 

bentuk monument “Five Rams” dan 

digambarkan menyerupai obor api. 

 

2. 

 

 

− Ke-tiga logo ini menampilkan filosofi 

dari AG sebagai ajang berkumpulnya 

tiap Negara asia dan persatuan tiap 

Negara asia. 

 

3. 

 

− Logo AG Busan menampilkan 

keistimewaan dari wilayah Busan, 

sebagai wilayah yang kental dengan 

citra maritime dan merupakan wilayah 

terluar dari korea yang berbatasan 

langsung dengan Jepang, RRC, Korea 

Utara. 
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− Logo AG Busan juga mengangkat isu 

politik antar kedua Korea yang masih 

dalam kondisi gencatan senjata dan 

menginginkan persatuan Korea. 

− Logo AG Hiroshima, Jepang 

menampilkan burung merpati, yang 

merupakan ciri khas dari kota Hiroshima 

dan bentuk dasar huruf “H” 

− Logo AG di Bangkok mengambil 

bentuk monument “Five Rams” dan 

digambarkan menyerupai obor api. 

 

Tabel 3. 1z 

Kesimpulan dari studi penulis atas 3 periode logo AG diatas adalah sebagai 

berikut: 

− Logo matahari merah tampil sebagai Visual Baku dan sebagai focal 

point. 

− Peletakan logo AG selalu berorientasi atas, dan ukurannya lebih kecil 

dari logogram induk. 

− Alasan penempatan logo AG terdiri dari 3 alasan yaitu sebagai pusat 

arah, sebagai kepala, dan sebagai matahari semestinya. 

− Penggunaan warna tidak terbatasi, namun tiap logogram terdiri dari 

hanya 2 palet warna 
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−  Tiap identitas secara visual alurnya teruju pada satu arah, yaitu arah 

matahari merah sebagai focal point. 

− Tiap Identitas visual terdiri dari Logogram dan Logotype 

− Dasar pemilihan tiap logogram didasarkan dari Arsitektur khas, Masalah 

politik, atau gagasan persatuan Asia. 

− Konten teks yang hadir berupa numerasi AG, tahun dilaksanakannya 

AG, Negara penyelenggara, serta tahun diadakannya AG. 

Hasil temuan dari penulis dapat digunakan sebagai dasar perancangan identitas 

visual AG 2018 agar tercipta kekonsistenan secara visual maupun secara arti 

rasionalnya.Hal-hal tersebut diperlukan agar citra AG 2018 yang telah gagal 

dalam membangun citranya dapat menyampaikan kembali pesan yang konstan 

hadir pada tiap pegelaran AG serta jelas terlihat menjadi bagian dari rangkaian 

ajang AG. 

3.5. Wawancara dengan Ibu Ningsih dan Ibu Meytia 

Penulis juga melakukan sesi wawancara dengan pemerhati budaya dan seni 

Indonesia, Ibu Ningsih yang ditemui di UMN pada hari jumat, april 2016, serta 

dalam beberapa kali pertemuan berikutnya. Lewat wawancara dengan Ibu 

Ningsih, penulis mencoba untuk mencari objek visual apa yang dapat digunakan 

untuk mewakili Indonesia ataupun Jakarta dan Palembang sebagai identitas visual 

utama nantinya. Penulis menemukan beberapa data yang dapat digunakan seperti 

sejarah kedua kota sebagai tempat berkumpulnya pendatang asing dikarenakan 
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sejarahnya sebagai kota pelabuhan besar, pengaruh agama Islam yang menjadikan 

visual dari budaya tradisional kedua kota tersebut mempunyai keidentikan, 

Pengaruh Budaya Cina yang kuat pada kedua kebudayaan serta benang merah 

diantara keduanya. 

3.5.1. Palembang dan Kerajaan Mataram 

Salah satu nilai historis yang dapat penulis gunakan adalah sifat dari kota 

Palembang yang banyak disinggahi pendatang, domestik maupun internasional, 

hal ini dapat ditelusur balik sejak jaman Kerajaan Mataram, dimana Palembang 

menjadi destinasi yang spesial dikaranakan banyaknya peninggalan kerajaan 

mataram dan juga pengaruhnya bagi tradisi masyarakat palembang masa kini. 

Penulis memutuskan untuk meneliti ornamen pada kapal mataram yang dianggap 

mampu mewakilkan karateristik kota palembang sebagai kota persinggahan dan 

perkumpulan pendatang, hal tersebut mempunyai konjungsi dengan sifat AG 

dimana Pendatang dari seluruh region Asia berkumpul di Palembang dan sebagian 

di Jakarta, Penelitian penulis juga meliputi pada tudung patung Buddha yang 

menjadi ornamen khas dari kerajaan Mataram. 

3.5.2. Pengaruh budaya Islam dan Rakyat Cina 

Kedua kota adalah kota dengan masyarakat yang mayoritas memeluk 

agama Muslim, Agama Islam tidak hanya menjadi agama mayoritas saja, namun 

sudah berakulturasi dengan budaya tradisional sejak jaman wali songo. Untuk 

keperluan Tugas akhir ini dengan bimbingan Ibu Ningsih dan Dosen Spesialis 

Bapak Zamzami, penulis meneliti pola-pola visual apasaja yang mendapat 
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pengaruh budaya Islam, dan melihat kemungkinan bagaimana pola-pola tersebut 

disederhanakan atau dihindari guna menghindari terciptanya Citra Islami pada 

perancangan identitas visual nantinya. 

3.5.3. Songket dan Wawancara dengan Ibu Meytia 

Untuk kota Palembang, penulis memilih untuk menggunakan kain songket 

sebagai materi yang akan diteliti dan akan digunakan, alasan digunakannya kain 

songket adalah karena kemajemukan pola dan warnanya, serta kegunaannya 

dalam dunia nyata, kain songket menjadi medium yang dipakai secara langsung 

oleh masyarakat Palembang serta menjadi simbol suatu Ide ataupun Posisi.  

Melalui wawancara dengan medium aplikasi chat, Penulis melakukan sesi tanya 

jawab dengan Ibu Meytia, seorang penduduk asli Palembang dan juga pemerhati 

budaya songket palembang. Lewat sesi tanya jawab dan data-data yang didapat, 

terdapat beberapa pola kain songket yang umum digunakan berikut dengan 

artinya: 

No Gambar Fungsi Makna 

1.  

 

 Pola untuk Songket yang 

dipakai oleh kalangan 

bangsawan. 
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Motif Lepus 

2.  

 

Songket Pucuk Rebung 

 Mengenakan motif pucuk 

rebung dimaksudkan agar 

si pemakai diberkati 

dengan keberuntungan 

dan kemudahan dalam 

setiap langkah hidupnya. 

3.  

 

Bunga Tanjung 

 Melambangkan keramah-

tamahan, dipakai untuk 

menyambut tamu, 

khususnya dipakai tua 

rumah sebagai ungkapan 

dari selamat datang. 

 

3.5.4. Penelitian terhadap Identitas Tradisional Betawi 

Penulis juga melakukan penelitian terhadap ornamen-ornamen yang mayoritas 

hadir pada kebudayaan betawi. Kebudayaan Betawi merupakan akulturasi 

kebudayaan Jawa, Belanda Serta Cina, namun penulis memfokuskan penelitian 

pada ornamen rumah betawi. Pemilihan Rumah Betawi didasarkan pada fungsi 

dan makna rumah Betawi sebagai tempat berkumpul masyarkat betawi yang 
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mempunyai kebudayaan berkumpul, serta rumah betawi mempunyai lebih banyak 

ornamen yang distingtif ketimbang ondel-ondel yang sudah sering kali diangkat 

sebagai perlambang masyarkat betawi. 

3.5.5. Kesimpulan 

Kedua kebudayaan tersebut mempunyai nilai historis dan makna yang berbeda 

dalam pemakaiannya. Namun kesamaan dari kedua kebudayaan tersebut adalah, 

menitik beratkan setiap ornamennya pada bentuk geometris, hal tersebut 

disebabkan oleh minimnya alat serta tehnik pada masa lalu untuk memproduksi 

barang-barang kebudayaan, sehingga pola geometris yang lebih mudah untuk 

dibuat dijadikan sebagai acuan dasar tiap ornamen. 

 

Gambar 3. 4 Pola Geometris Dalam Songket Palembang 

(Sumber: Songketpalembang.com) 
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Gambar 3. 5 Pola Geometris Dalam Bangunan Rumah Betawi 

(Sumber: Dokumentasi Penulis dan Jakartago.id). 

Tiap ornamen yang ada didasari oleh wadah geometris yang nantinya akan diisi 

oleh ornamen lain sesuai dengan kebutuhan objeknya. Tujuan dari tiap ornamen 

kedua kebudayaan tersebut adalah mengisi ruang kosong yang ada pada tiap 

medianya dengan mengkomposisikan beragam corak dan akhirnya membentuk 

satu kesatuan, hal tersebut dirasa cocok dengan semangat persahabatan AG 18 dan 

dapat dijadikan refrensi visual nantinya. 

3.6. Penelitian Semiotika 

Penelitian atas logo dan maskot AG 2018 dengan AG sebelumnya 

dilakukan untuk mengetahui perkembangan visual terkini dari identitas AG, 

sample yang digunakan adalah AG taun 2014 di Incheon, Korea Selatan  dan AG 

2008 di Guangzhou, RRC. Penulis menggunakan teori semiotika Pierce yang 

membagi suatu objek visual kedalam dua kajian, yaitu signified dan signifier. 

Signifier adalah kajian yang mengelompokkan segala visual yang ada secara 

literal, sedangkan Signified mengkaji arti lain yang disimbolkan suatu 

objek/subjek selain artinya yang sebenarnya. Penulis mengkaji kedua logo AG 

terdahulu untuk mendapatkan kontinuitas visual atau rasional logo yang secara 
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konstan ada. Dari penelitian yang penulis lakukan, didapatkan data sebagai 

berikut  

3.6.1. Guangzhou Asian Games 2010 

 

Gambar 3. 6 Logo AG 2010 Di Guangzhou, RRC. 

(Sumber: ) 

Asian Games di guangzhou adalah AG ke 16 yang dilakukan di Negara Republik 

Rakyat Cina, ini adalah kali pertama Cina tampil sebagai tuan rumah setelah 

sebelumnya dilakukan di Doha, Katar. Guangzhou juga dikenal sebagai wilayah 

yang khas dengan sejarah rakyat Cina dan legenda mengenai binatang kambing, 

oleh karena itu binatang kambing pun digunakan sebagai maskot dari AG 2010, 5 

kambing yang ditampilkan sebagai maskot bernama: Yangyang, Yi, He, Ru dan 

Xiang. 
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Gambar 3. 7 Maskot Kambing AG 2010  

 

(Sumber:) 

Tampil dengan mengusung slogan Friendship Beyond FrontiersAG 2010 

mengajak masyarakat asia untuk merayakan berkumpulnya perwakilan Negara-

negara di asia tanpa berfokus sepenuhnya kepada persaingan memperbutkan gelar 

juara. Hal tersebut tersampaikan melalui identitas visual AG 2010 ini, menurut 

No Signifier Signified 

 • Api 

• Warna Merah 

• Warna Kuning 

• Kepala Kambing 

• 7 sulur api 

• Mengarah ke kanan 

• Matahari 

• Typeface Script 

• Alphabet dan angka 

 

• Tumbuh 

• Menyatu 

• Semangat 

• Heroik 

• Momentum 

• Oriental 

• Panas 

• Historis  

• Terang 
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Graphic Standard Manual yang Penulis dapatkan, perancangan logo Asian Games 

2010 ini didasarkan pada monumen nasional guangzhou yang bernama 

Guangzhou monument of uprising  yang menggambarkan cerita legenda 5 

kambing yang sedang menaiki gunung, rupa dari monument tersebut di 

sederhanakan dan digambarkan seolah menyerupai api obor dengan logo Asian 

Games yang tampil sebagai Focal Pointnya. Menggunakan teori tanda dari pierce, 

Penulis mengkaji logo AG 2010 kedalam Signifier dan Signified seperti berikut: 

Pesan yang ditampilkan AG 2010 pun berkutat seputar keistimewaan 

Guangzhou sebagai representasi keistimewaan negara Asia. Pesan yang 

disampaikan dari AG 10 adalah semangat kompetisi ajang  dan kaitannya dengan 

semangat budaya RRC yang konvensional, yaitu berbicara mengenai ke-orientalan 

budaya RRC tradisional yang telah berkembang di benak masyarakat dunia, 

gambaran keorientalan tersebut dekat dengan nilai-nilai serta visual yang tampil 

pada ajaran konfusius serta ajaran shaolin. 

 

Gambar 3. 8 Contoh Brand Voice AG 2010 
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3.7. Incheon Asian Games 2014 

 

Gambar 3. 9 Logo AG 2014 Di Incheon, Korea Selatan 

(Sumber:) 

Tahun 2014 adalah tahun ke 3 Korea menjadi tuan rumah AG, pada tahun 2014 

kota pelabuhan Incheon terpilih menjadi tempat diadakannya AG 2014 

mengalahkan singapura dan New Delhi, India. Incheon Tampil dengan 

mengusung slogan Diversity shines here, Incheon menggambarkan dirinya 

sebagai kota dimana penduduknya saling berbaur tanpa adanya suatu batasan. 

Perancangan tagline tersebut didasarkan oleh karateristik serta sejrah kota 

Incheon, sebagai kota yang terkenal akan pelabuhan serta maritimnya, sejak dulu 

pelabuhan Incheon telah terkenal sebagai salah satu pintu masuk menuju Korea 

dan banyak terjadi interaksi antar penduduk lokal serta sesama pendatang. Logo 

AG Incheon digambarkan dengan abstrak yang sarat akan makna, disadur dari 

situs resminya, logo AG Incheon menggambarkan Negara-negara  Asia yang 

disimbolkan dengan bentuk kapital A saling bertumpuan dan mengarah ke 
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logogram AG, harapan dari AG Incheon 2014 ini adalah tiap Negara asia dapat 

bersahabat didalam acara Asian Games ini, warna biru dan hijau menggambarkan 

maritim serta tanah, ke 2 warna tersebut merepresentasikan karateristik Incheon 

yang merupakan kota ditepian laut serta merepresentasikan karateristik pulau tiap 

negara asia yang terdiri dari laut dan daratan. 

Incheon adalah kota di bagian tepi Korea Selatan yang merupakan kota 

pelabuhan dan salah satu titik konsentrasi kegiatan ekspor dan import di Korea 

selatan. Selain sebagai titik berkumpulnya pendatang Incheon juga memiliki ke-

khasan dari segi maritimnya, salah satunya adalah singa laut yang habitatnya 

banyak dijumpai di sekitar Incheon, Oleh karena sifatnya yang menyelami laut 

korea selatan dan korea utara, singa laut dipilih sebagai maskot AG 2014 karena 

dirasa tepat untuk merepresentasikan nilai persahabatan ditengah perbedaan yang 

di usung oleh AG Incheon tersebut. 

3.8. Analisis data 

Berdasarkan data yang didapat penulis, terdapat perbedaan mengenai konsep  dan 

persepsi antara AG 2018 dan masyarakat Indonesia, Namun Sifat dari event 

branding yang singkat  Berdasarkan penelitian penulis terhadap 2 subjek tersebut, 

penulis mendapakatkan beberapa faktor yang dapat digunakan sebagai dasar 

perancangan logo AG berikutnya, faktor-faktor tersebut adalah: 

• Penggunaan warna yang hanya menggunakan 2 warna 

• Adanya dinamisme dalam visual logo 
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• Mempertimbangkan peletakan logo matahari  

• Memungkinkan adanya penggambaran citra selain sebagai acara olahraga 

• Mengangkat keadaan yang sedang terjadi di benua asia sebagai dasar 

perancangan tagline, ataupun konsep citra 

• Mempertimbangkan penggunaan jenis huruf selain geometric sans serif 

• Tidak menggunakan perwujudan binatang dalam perancangan logo 

• Logo dan maskot tidak harus selalu berhubungan secara serupa, namun 

dapat merepresentasikan sebagian dari masing – masing subjek 

3.9. Study existing 

Melihat pada data yang penulis dapatkan perancangan identitas visual dari AG 

2018 akan terfokus pada perancangan citra(brand) , identitas visual serta brand 

guidelines yang merangkum bagaimana  AG 2018 akan disampaikan melalui 

visual nantinya. Berdasarkan data yang didapatkan penulis setelah meniliti 2 

identitas AG sebelumnya, penulis memutuskan untuk melakukan studi 

perbandingan kepada brand yang mengusung tema olahraga dan juga festival, hal 

tersebut sesuai dengan konsep yang penulis rencanakan. Sejumlah brand yang 

diperbandingkan akan menjadi acuan untuk perancangan jenis karakter brand, 

pola komunikasi serta pengaplikasian brand secara visual.  

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



 

72 
 

§ Beijing Olympic 2008 

 

Gambar 3. 10 Logo Olimpiade 208 Di Beijing, China. 

(Sumber:) 

Olimpiade tahun 2008 di Beijing, RRC merupakan salah satu perhelatan 

olimpiade yang paling sukses sepanjang sejarahnya yang dimulai tahun , Beijing 

juga menjadi outlet bagi Negara Cina dalam memetakan karakter negaranya 

ditengah asia maupun di dunia. Hal tersebut terjadi dikarenakan pengintegrasian 

budaya RRC pada tiap aspek acaranya, seperti medali yang merepresentasikan 

emas dan batu jade, pengaplikasian stempel RRC  pada logo, penggunaan panda 

sebagai maskot, hingga penggunaan karakter lukisan tradisional Cina pada obor 

dan brand voice lainnya. Tentu disamping pengintegrasian budaya pada aspek 

brandingnya, peran fasilitas yang diperbaharui dalam menyambut olimpiade 
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Beijing sangat membantu dalam proses penctiraannya, mulai dari pembangunan 

tiap stadion yang berbasi pada konsep green building serta rangkaian acara lain 

seperti torch relay, culutrual event, yang sebenarnya hanya dipadati oleh 

penduduk lokal, namun sangat menunjukkan antusiasme rakyat Cina yang sangat 

tinggi sehingga menunjukkan karakter rakyat Cina sebagai satu kesatuan yang 

utuh dengan karakter yang unik (hlm. 84-87). 

 Kesimpulan yang dapat diambil dari studi kasus olimpiade Beijing tersbut 

adalah, perancangan citra tidak terbatas hanya pada pengaplikasian visual semata, 

perlu adanya hubungan yang unik terjalin antara citra ajang olimpiade yang 

berbicara dalam konteks universal dengan budaya lokal tanpa terkesan berlebihan 

dalam menyampaikan identitas Negara terhadap semua aspek branding.  Selain 

pengaplikasian budaya pada tiap aspek branding, terdapat pendekatan lain yang 

dilakukan pada olimpiade Beijing 2008 ini, Beijing tidak hanya menangkat nilai-

nilai tradisional  dari Negara Cina, namun juga mengangkat budaya modern yang 

telah berkembang ditengah masyarakatnya, seperti nilai solidaritas, 

keramahtamahan, respon pada akulturasi yang mempunyai nilai khas tersendiri 

walaupun bentuknya terbilang abstrak. 
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§ Coachella Music Festival 

 

Gambar 3. 11 Festival Musik Coachella 

(Sumber:) 

Festival musik Coachella adalah salah satu festival musik berkala yang tersukses 

di Amerika, hal tersebut dikarenakan asal mulanya tiap kali acara ini 

diselenggarakan yaitu semangat pemuda yang ingin mengadakan acara secara 

transparan, berangkat dari semangat itu, penampil yang hadir di Coachella adalah 

musisi yang memiliki reputasi sebagai musisi yang vokal dalam konteks karya-

karyanya seperti Pearl jam dan Rage Againts The machine yang kerap 

membicarakan tentang politik ataupun kebebasan pada tiap karyanya. Disamping 

itu Coachella juga menampilkan karya-karya seni dari artis-artis muda pada tiap 

perhelatannya, hal ini menyebabkan terciptanya karakter Coachella sebagai acara 

festival musik yang dibangun oleh pemuda dan mempunyai semangat Pemuda. 

Kesimpulan dari kedua brand acara tersebut adalah, adanya potensi untuk 

mengangkat suatu nilai yang abstrak namun telah dirasakan dan berkembang, baik 

dalam masyarakat setempat ataupun dalam masyarakat dunia, hal tersebut tidak 
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lagi membatasi perancangan citra suatu acara yang membawa karakter letak 

geografisnya sebagai nilai yang harus ada. Selain itu melalui studi kasus dari 

olimpiade Beijing, Penulis melihat adanya potensi dari acara olahraga atau AG 

dibentuk citranya menjadi serupa dengan Citra suatu acara Festival.  

3.10. Ketidaksinambungan dengan logo AG 2018. 

Melalui hasil Penelitian penulis tersebut, didapatkan beberapa faktor yang 

menyebabkan kesulitan dalam merancang identitas AG secara keselurhan, 

khususnya melalui logo sebagai pusat identitas visual AG 18. 

Ketidaksinambungan tersebut diantaranya: 

• Logo AG 2018 meminjam bentuk binatang hidup. Sejak tahun 1982 logo 

AG digambarkan secara abstrak guna mengkomunikasikan nilai-nilai yang 

baik sesuai konteksnya, namun pada AG 2018 bentuk binatang 

Cendrawasih tersebut tidak memiliki konjungsi dengan logo AG 

mayoritas. 

• Pesan yang disampaikan dalam logo bersifat hanya mengangkat 

keistimewaan regional, daripada didasarkan oleh 3 alasan utama tiap logo 

AG sebelumnya dibuat. Alasan tersebut meliputi:  

i) Isu politik yang sedang terjadi di Asia atau melibatkan Negara tuan 

rumah. 

ii) Semangat persatuan Negara-Negara Asia. 
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iii) Keistimewaan Arsitektur atau alam yang dapat merepresentasikan 

seluruh regional atau Negri. 

• Penggunaan bentuk Cendrawasih sebagai logo utama dirasa tidak tepat, 

dikarenakan logo AG pada umumnya mewakili identitas regional tempat 

diselenggarakan atau nasional. Sedangkan logo AG 18 lebih mewakili 

regional papua ketimbang Jakarta dan palembang maupun Indonesia. 

• Penggunaan palet warna yang lebih dari 3 warna. Hal ini menyebabkan 

teralu banyaknya pesan yang disampaikan pada logo, dan akan kehilangan 

keistimewaannya apa bila ditampilkan pada media yang bersifat 

monochrome. 

• Penggunaan bentuk Cendrawasih menjadi batasan untuk pembuatan 

maskot nantinya, dikarenakan maskot dan logo sama-sama didasarkan 

pada bentuk binatang Cendrawasih. Dilain sisi maskot Drawa juga 

mempunyai masalah yang secara langsung dapat menganggu logo AG 18 

apa bila diputuskan untuk tetap dipakai.  

3.11. Penelitian Maskot AG sebelumnya 

Penulis dengan hasil wawancara dengan Bapak Ade Rastiardi mendapatkan data 

bagaimana seharusnya maskot AG 18 berperan dan digunakan sebagai 

representator brand. Namun untuk mendapatkan konjungsi visual dari maskot AG 

sebelumnya, Penulis mengadakan penelitian visual terhadap maskot AG 18, 

dimulai dari maskot AG 82. 
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Gambar 3. 12 Maskot AG Mulai Tahun 1982. 

(Sumber: http://dgi.or.id/read/perspective/drawa-maskot-asian-games-2018-

tantangan-tidak-ringan-bagi-desainerilustrator-indonesia.html). 

3.11.1. Hasil Studi dan Perbandingan dengan Drawa 

Melalui studi visual ditambah dengan tinjauan historis tiap maskot, penulis 

mendapatkan beberapa kesamaan yang selalu konstan ada pada tiap maskot, 

kesamaan tersebut diantaranya terbagi dalam: alasan dipilihnya suatu binatang, 

identitas binatang, bentuk dasar mayoritas, karateristik personafikasi maskot, serta 

ketidaksinambungan nilai-nilai tersebut dengan drawa. 

Tiap maskot dibuat berdasarkan binatang yang sifatnya nyata, bukan binatang 

legenda seperti naga, burung phoenix atau burung garuda. Disamping itu 

penentuan binatang tersebut didasarkan 2 alasan, yaitu: 

1. Binatang Khas Nasional 
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Binatang yang dipakai adalah binatang yang dapat merepresentasikan seluruh 

negri, walaupun tempat diselenggarakan AG hanya berada pada suatu provinsi 

atau kota saja. Binatang khas Nasional itu dapat diadaptasi dari cerita rakyat yang 

sangat terkenal, binatang khas nasional yang sudah ada sebelumnya, ataupun 

binatang endemik suatu negara. 

 Contoh: Hodori seekor harimau maskot AG Seoul,  Chaiyo seekor gajah 

thailand  Maskot AG Bangkok, Panpan seekor panda maskot AG Beijing, Onyx 

hewan khas Doha untuk AG 2006. 

2. Binatang Khas Regional 

Pemilihan binatang maskot lainnya didasari pada binatang yang citranya dapat 

diasosiasikan pada suatu kota atau regional saja. Binatang tersebut tidak dapat 

merepresentasikan identitas negri namun dapat merepresentasikan keistimewaan 

suatu regional dengan baik. Pemilihan binatang tersebut juga dapat diadaptasi dari 

cerita rakyat/legenda setempat, atau melalui keadaan fauna setempat. Contoh 

Maskot menggunakan binatang regional: 

• Poppo dan Coccu, seekor burung merpati merepresentasikan maskot AG 

Hiroshima. 

• Duria, seekor burung pelikan, merepresentasikan Busan sebagai kota 

dengan keistimewaan pantai dan lautnya pada  AG 2000. 

• maskot 5 kambing merepresentasikan legenda lokal Guanzhou pada AG 

Guangzhou 2010. 
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• 3 maskot Anjing laut, merepresentasikan maritim Incheon pada  AG 2014. 

Dimulai pada tahun 1982, maskot diikutasertakan sebagai identitas AG. Sejak 

dimulainya penggunaan maskot tsb, negara-negara yang menjadi tuan rumah AG 

mayoritas merupakan negara monokultur yang kebudayaannya dapat di 

representasikan menggunakn suatu subjek tunggal, kecuali India dan Indonesia, 

sebagai negara multikultur. Kesamaan lainnya yang penulis tangkap adalah, tidak 

adanya penambahan unsur lokal yang bersifat lebih kepada budaya regional pada 

maskot. Dikaranakan maskot ditujukan sebagai PR dari suatu brand dalam 

konteks ajang olahraga, tanpa harus memberikan informasi mengenai kebudayaan 

tuan rumah secara konstan. Terkecuali untuk Hodori, maskot AG seoul tahun 

1992, dimana ia digambarkan memakai topi Sangmos, namun budaya yang 

direpresentasikanpun merupakan budaya monokultur yang sesuai dengan konteks 

seoul sebagai ibukota korea selatan.  

Bentuk dasar yang kerap digunakan mayoritas berpusat pada bentuk lingkaran 

dengan pencampuran bentuk segitiga ataupun persegi. Mayoritas bentuk fisik 

maskot AG 18 digambarkan sebagai mahkluk lucu yang bersahabat daripada suatu 

mahluk dengan fisik atletis. Contoh: 
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Gambar 3. 13 Maskot Asian Games Di Incheon, Korea Selatan. 

(sumber: http://ocasia.org/Images-OCA/Mascot-of-17th-Asian-Games-Incheon-

2014_8146137009312.jpg) 

Nilai yang disampaikan pada maskot lebih kepada nilai persahabatan. Hal ini 

tentu juga sepaham dengan ide besar identitas AG Incheon yang membicarakan 

ide mengenai persahabatan seluruh negara Asia. Bentuk fisik yang digambarkan 

tidak atletis, walaupun tetap mengambil figur manusia, Hal ini dirasa tepat apabila 

mengingat tujuan awal suatu maskot dibutuhkan, dalam konteks ini maskot 

dibutuhkan sebagai representator korea dalam menyambut audiens non-korea. 

 Berbeda dengan maskot milik AG 2010 di Doha, Qatar. Onyx 

digambarkan sebagai suatu binatang dengan figur yang sangat dekat dengan figur 

manusia, serta digambarkan dengan tubuh yang proporsi dan sanggup untuk 

melakukan tiap olahraga sebagaimana seorang atlit.  
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Gambar 3. 14 Maskot Asian Games 2010 Di Doha, Qatar. 

(Sumber:http://www.ocasia.org/Images-OCA/Mascot-Doha-

2006_5192600339.jpg) 

  Disamping itu, maskot ditujukan sebagai sosok yang sangat mewakili AG 

18, dan harus dapat diaplikasikan pada media merchandise nantinya, selain itu 

maskot juga harus dapat berkomunikasi secara baik dengan audiens dengan latar 

belakang bahasa dan kultur yang berbeda. Sejak tahun 1982, setiap nama maskot 

ditujukan agar mudah dilafalkan oleh penutur bahasa non-lokal, dan lebih 

ditujukan pada pelafalan karakter dalam bahasa Inggris. 

 Contoh: Hodori dilafalkan Hodori, Vichuon dilafalkan sebagai V-chon, 

Onyx dilafalkan sebagai Onix, dan lainnya. 
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3.12. Ketidaksinambungan dengan Drawa 

Melalui hasil penelitian penulis terhadap maskot AG terdahulu, terdapat banyak 

ketidaksinambungan saat dibandingkan dengan maskot AG 18, Drawa, 

ketidaksinambungan tersebut meliputi: 

 

Gambar 3. 15 Maskot Asian Games 2018 Yang Direncanakan Akan Digunakan. 

(Sumber: http://cdn-tin.timestechnet.com/images/2016/01/02/drawa-maskot-

asian-gamesZwSGN.jpg)  

• Drawa membawa unsur budaya lokal yang teralu banyak. Drawa 

digambarkan menggenakan baju pencak silat yang melambangkan 

kebudayaan betawi dengan bersarung songket yang melambangkan 

kebudayaan palembang. Ditambah lagi identitas burung cendrawasih yang 

lebih dikenal sebagai binatang khas papua daripada binatang nasional. 
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• Bentuk dasar Drawa terdiri mayoritas dari bentuk persegi dan lingkaran. 

Namun hal tesebut tidak didukung oleh visualisasi yang baik, sehingga 

drawa terlihat kaku dikarenakan bentuk perseginya, dan terlihat canggung 

dengan bentuk dasar lingkarannya. Hal tersebut tentu dapat menjadi 

masalah saat membuat pose aksi dari Drawa nantinya. 

• Warna yang digunakan oleh drawa terbilang sangat banyak dan tidak 

memakai warna alami burung Cendrawasih, hal tersebut dapat membuat 

audiens ragu dalam mendfinisikan Drawa sebagai mahluk apa. 

• Bentuk Visualisasi yang digunakan merupakan tipe broad dimana variasi 

ekspresi yang ada dan memungkinkan sedikit, dikarenakan keterbatasan 

fisiknya yang tidak dapat dihiperbolakan. Sedangkan brand AG 18 

membutuhkan maskot yang dinamis dalam mengkomunikasikan pesan 

sesuai dengan konteks pesannya nanti, dan hal tersebut membutuhkan 

variasi ekspresi yang beragam. 

• Drawa terlalu berfokus dalam menyampaikan nilai tradisional Indonesia, 

dengan melupakan identitasnya yang dimaksudkan sebagai maskot ajang 

olahraga. 

• Pelafalan nama Drawa yang cukup sulit bagi penutur non-bahasa. Dalam 

bahasa Inggris Drawa dilafalkan sebagai Drow-ei. 

Oleh karena itu, Drawa membutuhkan: 
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• perancangan visual ulang yang meliputi  pemilihan binatang baru yang 

dapat merepresentasikan Jakarta dan Palembang atau Indonesia secra 

keseluruhan. 

• Pengurangan konten budaya lokal pada visualisasinya 

• Penetapan gaya komunikasi serta kebutuhan apa yang harus dijawab 

Drawa 

• Nama baru yang mudah dilafalkan penutur non-bahasa. 

• Gaya illustrasi lain yang sifatnya fleksibel untuk di animasikan, 

diposekan, dengan variasi ekspresi lain. 

• Bentuk dasar yang tidak teralu kaku agar terlihat dinamis. 

• Pemilihan nama baru yang mudah dilafalkan baik penutur bahasa 

Indonesia maupun tidak. 

 

 

 

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




