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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Indonesia mempunyai potensi yang sangat tinggi sebagai tempat wisata, oleh 

karena itu menjaga citra baik dari suatu wilayah menjadi sangat penting, guna 

dipersepsikan secara positif oleh audiens potensial. Salah satunya adalah 

penangaan secara serius pada ajang sekaliber AG 18, ajang internasional yang 

diselenggarakan dapat menjadi medium bagi Indonesia dalam mempromosikan 

negara secara keseluruhan serta merancang citra masyarakat dan Negri di mata 

Internasional. Belajar dari penolakan masyarakat atas identitas visual sebelumnya, 

mengindikasikan Kesadaran akan pentingnya media promosi serta desain yang 

baik pada masyarakat sudah semakin tinggi, dan pihak penyelenggara resmi yang 

umumnya berasal dari kalangan instansi negara diharapkan mengerti kebutuhan 

tersebut dengan mengajak pelaku industri bidang kreatif dalam merancang suatu 

acara, dilain sisi mengajak pelaku kreatif juga dapat meminimalisir pengeluaran 

yang tidak diperlukan dengan alternatif kreatif lainnya.  

Perancangan identitas visual ini ditujukan bagi agar pihak-pihak yang 

terkait secara langsung pada AG 2018 ini dapat mengaplikasikan visi, misi, serta 

semangat brand AG 18 dengan baik dan tepat kepada audiens nantinya. Adapun 

harapan penulis lainnya terkait dengan identitas visual ini adalah: 

1. Sebagai refrensi bagi brand sejenis yang melibatkan identitas Indonesia 

secara keselurhan, agar perancangan identitasnya dapat 
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merepresentasikan Indonesia secara keseluruhan dibanding selalu 

berkutat pada nilai-nilai tradisional. Indonesia juga mempunyai budaya 

lain yang tercipta melalui proses akulturasi serta menarik untuk diangkat 

sebagai refrensi. 

2. Semoga Indonesia dapat membangun citra yang baik bagi audiens 

Internasional, serta menjadi tujuan pariwisata, khususnya pada masa pre-

games, games year dan post games year. 

3. Persepsi masyarakat terhadap AG 18 dan ajang Internasional lainnya 

tidak lagi menjadi skeptis, dan sadar akan kebutuhan peranan solusi 

kreatif dalam merancang suatau acara, namun peranan masyarakat sendiri 

menjadi faktor yang sangat penting pula yang tidak dapat ditinggalkan. 

5.2. Saran 

Bagi mahasiswa prodi desain grafis yang ingin mengambil topik yang serupa 

mengenai branding, terutama branding event atau instansi resmi dibawah 

naungan negara lainnya, terdapat beberapa hal yang dapat dieksplorasi serta cara 

dalam mengumpulkan data-data, yaitu: 

1. Berhubungan dengan Instansi negara haruslah tanggap dan cerdik, cerdik 

yang dimaksudkan adalah dengan cara giat mencari informasi mengenai 

kontak informasi yang diinginkan, Instansi negara pada umumnya 

bersikap acuh pada kebutuhan mahasiswa dalam mencari data, oleh karena 

itu dibutuhkan koneksi perantara lain terhadap Instansi tersebut.  
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2. Perancangan suatu identitas visual lebih baik ditinjau dari banyak 

perspektif, dan selalu mengingat kebutuhan audiens saat merancang suatu 

identitas, agar dapat menjawab kebutuhan komunikasi yang dimiliki oleh 

audiens. 

3. Perancangan identitas visual bagi Asian Youth Games, yang akan 

diadakan di jakarta pada akhir tahun 2017 sampai awal 2018, kebutuhan 

akan identitas visual sangat diperlukan mengingat dekatnya waktu 

pelaksanaan. 

4. Perancangan Identitas visual bagi Asian Paralympic Games 2018, yang 

akan dilaksanakan bersamaan dengan Asian Games, ajang tersebut adalah 

ajang olahraga yang dikhususkan pada  peserta yang memiliki disabilitas 

khusus. Ajang ini serupa dengan Asian Games namum membutuhkan 

pendekatan yang lebih spesifik, mengingat kondisi peserta serta 

audiensnya. 
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