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BAB III  

METODOLOGI 

 Gambaran Umum Gedung Kesenian Jakarta  

Gedung Kesenian Jakarta merupakan gedung pertunjukan kesenian di wilayah 

Pasar Baru, Jakarta Pusat. Gedung ini didirikan pada masa penjajahan kolonial di 

Indonesia pada 1821 dengan tujuan awal sebagai tempat hiburan bagi para tentara 

kolonial. Seiring berkembangnya waktu, gedung ini telah mengalami beberapa 

perubahan secara fungsi, dari tempat pertemuan politik, markas tentara Jepang, 

tempat perkuliahan, hingga bioskop. Akhirnya pada 1984, gedung ini kembali 

menjalankan fungsinya sebagai gedung pertunjukan. Berbagai macam seni 

pertunjukan ditampilkan di sini, seperti seni musik, seni tari, seni teater, seni sastra 

dan sebagainya. 

Selain menjadi saksi sejarah Indonesia, gedung ini juga turut berperan 

dalam mengembangkan kesenian tradisional dan modern di Indonesia. Selama 

beberapa dekade, gedung ini telah menjadi saksi atas berbagai macam pertunjukan 

kesenian dari berbagai seniman dari Indonesia maupun mancanegara. Melalui 

pertunjukan yang berkualitas dan bergengsi, keberadaan gedung ini meningkatkan 

apresiasi masyarakat akan kesenian, dan meningkatkan hubungan antar seniman 

Indonesia dengan seniman dari luar negeri. 

Untuk pertunjukan yang ditampilkan, Gedung Kesenian Jakarta tidak 

memiliki kelompok seni tersendiri, melainkan gedung ini disewakan kepada publik 

dengan biaya retribusi sebesar Rp 5.000.000 untuk satu hari (pukul 08.00 – 23.00). 
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Namun, tidak berarti sembarang penampil dapat tampil di gedung ini. Permohonan 

atas pertunjukan yang akan ditampilkan akan dikurasi terlebih dahulu oleh Dewan 

Kesenian Jakarta, kurasi ini bertujuan agar pertunjukan yang tampil di Gedung 

Kesenian Jakarta dapat tetap mencapai standar kualitas baik yang telah dibangun 

selama bertahun-tahun. 

Auditorium gedung ini terdiri atas dua lantai bagian bawah dan bagian 

balkon. Memiliki kapasitas sebanyak 451 kursi, dengan 378 kursi di bagian bawah 

dan 73 kursi di bagian balkon. Menyesuaikan dengan perkembangan zaman pada 

dunia pertunjukan, Gedung Kesenian Jakarta telah ditambahi dengan fasilitas 

penunjang pertunjukan seperti air conditioning, panggung hidrolik, grand piano, 

tata cahaya, dan tata suara. Tidak hanya itu, fasilitas lainnya yang tersedia adalah, 

dua buah ruang rias, dua buah ruang tunggu penonton (foyer), ruang lobby, ruang 

istirahat pemain dan crew, dan loading dock. 

Dalam operasional kesehariannya, gedung ini dipimpin oleh dua 

koordinator gedung, dengan sembilan teknisi, enam petugas kebersihan, dan 

sembilan petugas keamanan. Pengelolaan gedung diatur oleh Unit Pengelola Pusat 

Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (UP PKJ TIM), yang juga mengelola lima 

gedung pertunjukan lainnya di Jakarta yaitu, Graha Bakti Budaya, Teater Jakarta, 

Teater Kecil, Gedung Wayang Orang Bharata, dan Gedung Kesenian Miss Tjijih. 
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Gambar 3.1. Logo Gedung Kesenian Jakarta 

(http://www.ensiklopedia.kemdikbud.go.id/sastra/media/image/Lembaga_Sastra-

GEDUNG_KESENIAN_JAKARTA-2.png) 

 
3.1.1. Sejarah Gedung Kesenian Jakarta 

Awal mula digagasnya ide untuk membuat sebuah gedung pertunjukan di Batavia 

(Jakarta) berasal dari Gubernur Jendral Belanda, Herman Willem Daendels. Ia 

merasa perlu dibangun sebuah tempat hiburan untuk para tentara Belanda di tengah 

masa penjajahan yang keras. Namun, ide ini akhirnya direalisasikan oleh Sir 

Thomas Stamford Raffles, yang merupakan Gubernur Jendral tentara Inggris. Pada 

27 Oktober 1814, pemerintah kolonial Inggris mendirikan sebuah gedung 

pertunjukan yang sederhana. Temboknya hanya terbuat dari anyaman bambu, dan 

atapnya hanya ditutup dengan alang-alang. Kendati demikian, gedung ini berhasil 

menjalankan fungsinya sebagai tempat hiburan para tentara, walaupun para 

penampil hanya merupakan pemeran amatir dari anggota tentara Inggris. 

Pertunjukan pertama yang ditampilkan pada gedung ini adalah penampilan teater 

Othello, karya penulis Inggris, William Shakespeare. 
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Pada 1816, tentara Inggris dikalahkan oleh Belanda dalam perang, sehingga 

gedung pertunjukan ini diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda. Gedung 

pertunjukan yang telah dibangun oleh pemerintah Inggris dirobohkan, dan 

dibangun kembali gedung pertunjukan yang lebih megah dan berkelas. Proyek ini 

didukung sepenuhnya oleh pemerintah kolonial Belanda, sehingga seorang perwira 

VOC, Mayor Schultze ditugaskan untuk menjadi arsitek gedung pertunjukan baru 

ini. Pembangunan gedung berlangsung selama 14 bulan, hingga akhirnya 

diresmikan pada 7 Desember 1821. Gedung dengan gaya arsitektur neo grekse stijl 

(Yunani baru) ini dinamakan Schouwburg Weltevreden yang berarti teater 

Weltevreden (nama daerah di Batavia pada masa itu). 

 

 

Gambar 3.2. Schouwburg Weltevreden 

(http://www.alwishahab.wordpress.com/2008/08/11/gedung-kesenian-warisan-raffles) 

Berawal dari hanya menyuguhkan pertunjukan dari seniman amatir lokal, 

lama-kelamaan pamor Schouwburg Weltevreden mengalami peningkatan. Hal ini 

dikarenakan lokasinya yang terletak di pusat tempat tinggal warga Eropa di Batavia 
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pada masa itu. Sehingga, Schouwburg Weltevreden berhasil menjadi tempat 

bertunjukan yang bergengsi bagi pemerintah kolonial Belanda dan penduduk Eropa 

di Batavia. Berbagai penampil teater dari Belanda dan Perancis didatangkan untuk 

tampil di gedung pertunjukan ini, bahkan seorang balerina kondang asal Rusia, 

Anna Pavlova, juga pernah tampil di gedung ini. Tidak hanya itu, tempat ini juga 

digunakan untuk menampilkan hiburan saat Pangeran Hendrik dari Belanda datang 

ke Batavia. 

Seiring berjalannya waktu, seniman pribumi juga diperbolehkan untuk 

tampil di gedung ini. Beberapa seniman pribumi yang berhasil tampil di 

Schouwburg Weltevreden antara lain, seniman wayang, Krido Jatmoko dan 

Marsoedi Bekso; grup teater Dewi Mada yang dipimpin oleh Dewi Mada dan Feri 

Kok; dan Perhimpunan Pelajar Indonesia.  

Pengelolaan gedung ini kemudian diambil alih oleh pemerintah Jepang pada 

1939 saat Perang Dunia II. Tidak lagi digunakan sebagai gedung pertunjukan, 

pemerintah Jepang mengubah fungsi gedung ini sebagai markas tentara Jepang 

yang disebut sebagai Siritsu Gekitzyoo. Tidak lama setelah itu, gedung ini kembali 

digunakan sebagai gedung pertunjukan pada April 1943, bersamaan dengan 

dibentuknya Badan Urusan Kebudayaan (Keimin Bunka Shidosho) yang didirikan 

oleh pemerintah Jepang. Untuk menarik hati penduduk Indonesia, pemerintah 

Jepang memperbolehkan seniman lokal untuk tampil di gedung ini. 
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Gambar 3.3. Siritzu Gekitzyoo 

(http://www.djakartanews.blogspot.co.id/2009/10/bangunan-cagar-budaya-di-jakarta.html) 

 

Setelah Perang Dunia II usai, dan Jepang mengalami kekalahan. Gedung ini 

kemudian dinamakan Gedung Kesenian dan dimanfaatkan sebagai markas para 

seniman muda Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 

Terbentuklah sebuah kelompok bernama Seniman Merdeka yang beranggotakan 

seniman-seniman muda seperti Usmar Ismail, Cornel Simanjuntak, Soerjo 

Soemanto, D. Djajakusuma, Soedjono S., Malidar Malik, dan sebagainya. 

Kelompok seniman ini mengadakan pertunjukan keliling dengan tujuan untuk 

mendorong semangat rakyat Indonesia untuk mengusir penjajah.  

Tidak hanya sebagai gedung pertunjukan, Gedung Kesenian juga menjadi 

saksi sejarah dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia. Gedung ini pernah dipakai 

sebagai tempat sidang pertama Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 29 

Agustus 1945 yang dihadiri oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden 
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Mohammad Hatta. Namun, setelah kemerdekaan Indonesia, penggunaan gedung ini 

mulai menyimpang dari fungsi aslinya. Pada 1951, gedung ini digunakan sebagai 

ruang kuliah Fakultas Ekonomi dan Hukum Universitas Indonesia pada siang hari, 

dan digunakan sebagai tempat pertunjukan pada malam hari. Pada 1957-1961, 

gedung ini dipakai sebagai Akademi Teater Nasional Indonesia (ATNI) yang 

didirikan oleh Usmar Ismail dan Asrul Sani. 

Memasuki masa Orde Baru, gedung ini sudah tidak digunakan sebagai 

gedung pertunjukan. Sempat digunakan sebagai bioskop Diana pada tahun 1968 

yang menampilkan film India, kemudian pada 1969 berubah nama menjadi City 

Theatre yang menampilkan film mandarin. Tidak hanya itu, bangunan lain yang 

terdapat di kompleks gedung digunakan sebagai kantor pajak dan tempat biliar. 

Melencengnya penggunaan gedung ini menyebabkan pamor Gedung Kesenian 

turun, berbagai fasilitas yang ada di gedung juga menjadi tidak terawat. Tidak 

sampai di situ, dibangunnya Taman Ismail Marzuki (TIM) sebagai pusat 

pertunjukan kesenian yang baru juga menggeser popularitas Gedung Kesenian 

sebagai tempat pertunjukan seni bergengsi di Jakarta. 

Hingga akhirnya, atas desakan para seniman akan keperluan tempat 

pertunjukan kesenian selain TIM, Gubernur DKI Jakarta R. Suprapto mengeluarkan 

SK Gubernur DKI Jakarta No. 4248/14/1984. Isi dari surat keputusan ini 

merupakan pemberlakuan renovasi terhadap Gedung Kesenian dan mengembalikan 

fungsi gedung ini sebagaimana mestinya. Renovasi yang dilakukan tidak mengubah 

arsitektur yang ada sama sekali, namun hanya mengubah interior gedung sesuai 

perkembangan zaman. 
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Pada 5 September 1987, Gedung Kesenian Jakarta diresmikan oleh 

Gubernur DKI Jakarta R. Suprapto sebagai tempat pertunjukan kesenian di Jakarta 

dan Indonesia. Pertunjukan kesenian yang dapat tampil di gedung ini dipilih 

berdasarkan kreativitas dan inovasi yang mewakilkan kesenian lokal maupun 

internasional. Hal ini bertujuan untuk menjaga Gedung Kesenian Jakarta sebagai 

gedung pertunjukan yang eksklusif dan bertaraf internasional. Hingga kini, sudah 

banyak sekali seniman dari Indonesia maupun luar negeri yang pernah tampil di 

gedung ini. Beberapa seniman Indonesia dan luar negeri yang pernah tampil antara 

lain Farida Oetoyo (seni tari), Benyamin Sueb (seni sastra), Bing Slamet (seni 

sastra), Didi Petet (seni teater), Melbourne Symphony Orchestra (seni musik), dan 

masih banyak lagi. 

Tidak hanya menampilkan penampilan bergengsi, Gedung Kesenian Jakarta 

juga telah meraih beberapa penghargaan, yaitu: 

1. Penghargaan Adikaryottama Wisata 2004 

2. Penghargaan Adikaryottama Wisata 2001 

3. Terpilih sebagai salah satu dari 60 bangunan yang mendukung Pelestarian 

Tapak Sejarah Perkembangan Kota Jakarta 

4. Penghargaan Adikarya Wisata 1997 

5. Penghargaan Adikarya Wisata 1996 

6. Penghargaan Adikarya Wisata 1995 
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3.1.2. Visi dan Misi Gedung Kesenian Jakarta 

Gedung Kesenian Jakarta memiliki visi untuk menjadi gedung seni pertunjukan 

kebanggaan Jakarta dan Indonesia, serta di tingkat internasional. Untuk mencapai 

visi yang dimiliki, maka Gedung Kesenian Jakarta mempunyai beberapa misi yaitu: 

1. Menyajikan pertunjukan kesenian berkualitas baik. Oleh sebab itu, pihak 

pengelola Gedung Kesenian Jakarta melakukan kurasi terhadap pertunjukan 

yang akan ditampilkan, agar tetap menjaga kualitas pertunjukan dan prestise 

yang telah dijaga selama bertahun-tahun. 

2. Turut serta dalam perkembangan seni budaya Indonesia, khususnya dalam 

bidang seni pertunjukan, serta meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap 

seni budaya. 

3. Menjadi wadah bagi seniman lokal dan internasional untuk menampilkan 

karya-karya inovatif yang diciptakan. 

4. Meningkatkan kualitas sumber daya agar dapat tetap bersaing dengan 

gedung-gedung pertunjukan yang baru dan lebih modern, serta senantiasa 

memberikan pelayanan yang baik dan profesional. 

 Metode Pengumpulan Data  

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dan existing 

study. Menurut Raco (2010), metode kualitatif merupakan penelusuran suatu gejala, 

fakta atau realitas yang dilakukan secara mendalam. Metode penelitian kualitatif 

bertujuan untuk memahami suatu gejala, fakta atau realitas secara menyeluruh, oleh 

karena itu, berbagai faktor seperti, manusia, tempat, budaya, kebiasaan, ekonomi, 

dan sebagainya, akan diteliti agar kesimpulan yang diambil dapat mewakili 
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permasalahan secara menyeluruh. Tidak hanya itu, metode penelitian kualitatif 

mengharuskan penelitinya untuk terjun langsung ke dalam fenomena yang diteliti, 

agar peneliti mendapatkan insight yang nyata dan tidak dibuat-buat. Metode ini 

cocok digunakan untuk meneliti suatu gejala yang tidak dapat diukur secara ilmiah. 

Dalam pengumpulan data secara kualitatif, penulis melakukan wawancara dan 

observasi. Tindakan ini dilakukan agar penulis mendapatkan pemahaman yang 

mendalam mengenai fenomena yang terjadi pada brand Gedung Kesenian Jakarta.  

Selain dengan wawancara dan observasi, penulis juga melakukan existing 

study. Existing study merupakan metode pengumpulan data untuk melalui data-data 

atau objek yang sudah ada. Existing study bertujuan untuk mendapatkan jawaban 

atas pertanyaan-pertanyaan sekunder yang tidak dipertanyakan pada pengumpulan 

data secara utama. (Hulley, Cummings, Browner, Grady, & Newman, 2013, hlm. 

192). Penulis akan melakukan existing study terhadap desain identitas visual tempat 

pertunjukan kesenian. Melalui studi ini, penulis akan mendapatkan gambaran 

mengenai media apa saja yang diperlukan dalam sebuah identitas tempat 

pertunjukan kesenian. 

 Wawancara  

Raco (2010) mengatakan wawancara merupakan proses pengajuan pertanyaan 

kepada partisipan, agar peneliti dapat memahami persepsi dan pandangan orang 

mengenai suatu gejala (hlm. 116-117). Agar mendapatkan gambaran menyeluruh 

mengenai Gedung Kesenian Jakarta dan kegiatan yang dilakukan, penulis 

melakukan wawancara kepada pengurus harian Gedung Kesenian Jakarta dan UP 

PKJ TIM selaku badan pengelola Gedung Kesenian Jakarta. Selain itu, penulis juga 
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melakukan wawancara kepada beberapa pelaku kesenian untuk memahami 

pandangan mereka mengenai perkembangan dunia kesenian di Indonesia dan 

tanggapan mereka mengenai gedung pertunjukan di Indonesia khususnya Gedung 

Kesenian Jakarta. Proses wawancara yang dilakukan membantu penulis untuk 

memahami masalah yang dihadapi secara menyeluruh serta membantu penulis 

dalam perancangan visual. 

3.3.1. Wawancara dengan Koordinator Gedung Kesenian Jakarta 

Penulis melakukan wawancara kepada Marianto selaku koordinator Gedung 

Kesenian Jakarta, wawancara dilakukan pada 28 Februari 2018 di Gedung 

Kesenian Jakarta. Pada wawancara ini, penulis menanyakan hal-hal seputar 

kegiatan operasional gedung, program internal yang dimiliki, penggunaan identitas 

visual dan tanggapan mengenai kompetitor yang baru bermunculan. 

3.3.1.1. Proses Wawancara 

Pada awal mula wawancara penulis menanyakan kegiatan apa saja yang 

dilakukan oleh pihak Gedung Kesenian Jakarta. Marianto menjelaskan, 

sejak tahun 2015, seluruh pengelolaan Gedung Kesenian Jakarta sudah 

dipegang oleh UP PKJ TIM, oleh karena itu, kegiatan operasional di 

Gedung Kesenian Jakarta hanya sebatas melayani penampil saat melakukan 

pementasan. Kini, segala proses untuk pengajuan penyewaan gedung dan 

penyerahan proposal pertunjukan diserahkan kepada UP PKJ TIM yang 

berada di bawah naungan Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Menurut 

Marianto, Gedung Kesenian Jakarta merupakan salah satu cagar budaya 

kota Jakarta, sehingga harus tetap dirawat dengan baik agar nilai historis 
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yang dimiliki tetap dipertahankan bahkan dikembangkan, namun sekarang 

tidak terlalu diperhatikan oleh pengelola gedung. 

Perihal perubahan manajemen, penulis menanyakan perbedaan 

yang ada saat gedung dikelola oleh pihak sendiri dan saat dikelola oleh UP 

PKJ TIM. Marianto menjelaskan saat dikelola oleh Badan Pengelola, 

gedung ini memiliki kebebasan untuk melakukan promosi dan kegiatan 

sendiri, salah satunya adalah kegiatan tahunan Gedung Kesenian Jakarta 

yaitu, Jakarta Anniversary Festival, di mana Gedung Kesenian Jakarta 

mengundang seniman dari dalam maupun luar negeri untuk tampil di 

Gedung Kesenian Jakarta. Kini, Gedung Kesenian Jakarta hanya merupakan 

gedung pertunjukan yang dapat disewakan untuk pertunjukan kesenian, dan 

semua pertunjukan yang akan tampil harus lolos kurasi Dewan Kesenian 

Jakarta. Marianto juga menambahkan, biaya retribusi untuk penyewaan 

gedung mengalami penurunan drastis sejak manajemen baru, dulu biaya 

sewa gedung mencapai Rp 30.000.000 namun sekarang sangat terjangkau, 

yaitu sebesar Rp 5.000.000. 

Kemudian penulis bertanya mengenai perubahan kualitas 

pertunjukan yang ditampilkan di gedung ini, mengingat biaya penyewaan 

gedung mengalami penurunan. Marianto merasa sekarang lebih mudah 

untuk tampil di Gedung Kesenian Jakarta dibanding dahulu, namun karena 

pertunjukan yang akan tampil harus melewati proses kurasi, kualitas 

pertunjukan yang tampil tidak mengalami penurunan yang terlalu 
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signifikan. Namun, menurut Marianto, jumlah penampil internasional 

mengalami penurunan. 

Selanjutnya, penulis menanyakan apakah identitas visual Gedung 

Kesenian Jakarta masih digunakan. Marianto mengatakan kini logo dan 

stationery yang dimiliki sudah tidak digunakan, ia sangat menyayangkan 

hal ini. Menurutnya, selain layanan yang diberikan, identitas visual juga 

membantu Gedung Kesenian Jakarta dalam mempertahankan prestise yang 

dimiliki. Ia berharap identitas yang dimiliki dapat diperbaharui agar sesuai 

dengan perkembangan zaman. Menanggapi banyaknya pesaing-pesaing 

swasta yang bermunculan, Marianto merasa gedung-gedung baru ini lebih 

modern dan memiliki fasilitas yang lebih baik dibanding Gedung Kesenian 

Jakarta. Namun, ia yakin Gedung Kesenian Jakarta tidak akan tersingkirkan, 

mengingat gedung ini memiliki perjalanan sejarah yang panjang, ditambah 

berbagai penampil baik dari dalam maupun luar negeri sudah pernah 

menginjakkan kakinya di sini. Sehingga, prestise dan kepuasan tersendiri 

akan didapatkan oleh seniman saat tampil di gedung ini. Hanya saja, 

pelayanan dan fasilitas yang dimiliki harus tetap dijaga dan dikembangkan 

agar tetap mempertahankan nilai yang dimiliki gedung ini. 

3.3.1.2. Analisis Wawancara 

Melalui wawancara ini, penulis memperoleh kesimpulan bahwa Gedung 

Kesenian Jakarta memiliki nilai historis yang tinggi. Walaupun gedung-

gedung lain menawarkan fasilitas dan nilai yang lebih banyak, namun tidak 
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ada gedung pertunjukan lain yang dapat mengalahkan prestise yang 

ditawarkan oleh Gedung Kesenian Jakarta. 

3.3.2. Wawancara dengan Stage Manager Gedung Kesenian Jakarta 

Wawancara dilakukan kepada Suhartono selaku stage manager Gedung Kesenian 

Jakarta, wawancara dilaksanakan pada 28 Februari 2018 di Gedung Kesenian 

Jakarta. Wawancara dilakukan untuk mengetahui fasilitas gedung dan perawatan 

gedung. 

3.3.2.1. Proses Wawancara 

Penulis menanyakan fasilitas apa saja yang didapat untuk penyewaan 

gedung. Suhartono menjelaskan, penyewa gedung akan mendapatkan 

fasilitas lighting dan sound system beserta jasa teknisi, grand piano, dan 

kamar ganti beserta kamar rias. Namun peralatan yang disediakan cukup 

standar sehingga penyewa sering menambahkan alat tambahan untuk 

mendukung pertunjukan mereka. Suhartono juga menambahkan, terdapat 

penambahan pada fasilitas gedung agar terus mengikuti perkembangan 

zaman yang ada, contohnya seperti penambahan panggung hidrolik. 

Mengenai perawatan gedung, Suhartono menjelaskan perawatan 

hanya bersifat perbaikan atas kerusakan yang ada. Namun, sejak dikelola 

oleh UP PKJ TIM, proses pengajuan dana untuk perbaikan gedung lebih 

sulit dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga terdapat beberapa 

kerusakan dan kebocoran yang belum diperbaiki. Suhartono menambahkan, 

Gedung Kesenian Jakarta termasuk sebagai salah satu cagar budaya, oleh 
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karena itu bangunan fisik gedung ini tidak boleh diubah, sehingga renovasi 

yang dilakukan pada gedung ini hanya sebatas pengecatan dan perbaikan 

gedung. Meskipun belum pernah menjalani renovasi dalam skala besar, 

Suhartono menilai sistem akustik gedung ini masih relevan dengan masa 

kini, dan masih dapat bersaing dengan gedung pertunjukan lain di Asia 

Tenggara. 

3.3.2.2. Analisis Wawancara 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa Gedung Kesenian Jakarta masih dapat berfungsi dengan baik, 

meskipun terdapat beberapa kerusakan. Fasilitas yang dimiliki juga masih 

dapat menjawab keperluan yang dimiliki penampil seni dari berbagai 

cabang. 

3.3.3. Wawancara dengan Kepala UP PKJ TIM 

Penulis melakukan wawancara kepada Imam Hadi Purnomo selaku kepala UP PKJ 

TIM. Wawancara dilaksanakan pada 5 April 2018 di Taman Ismail Marzuki. Pada 

wawancara ini penulis menanyakan hal-hal seputar rencana pengembangan dan 

program pemerintah yang akan dilaksanakan untuk Gedung Kesenian Jakarta. 

3.3.3.1. Proses Wawancara 

Pertama, penulis menanyakan mengenai rencana pengembangan Gedung 

Kesenian Jakarta. Imam menjelaskan, secara arsitektur, gedung ini tidak 

akan diubah secara total, sebab gedung ini termasuk salah satu cagar budaya 

Indonesia. Sehingga pengembangan gedung ini hanya bersifat perbaikan 
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terhadap fasilitas yang rusak dan penambahan fasilitas baru yang mengikuti 

perkembangan zaman. Secara pelayanan, Imam mengatakan tentunya akan 

terus ditingkatkan untuk memberikan kepuasan bagi pengguna gedung. 

Menurut Imam, Gedung Kesenian Jakarta telah memiliki branding yang 

sangat kuat di masyarakat, khususnya bagi para seniman. Namun, ia melihat 

terdapat tantangan bagi gedung ini agar dapat menarik seniman-seniman 

muda. Menurutnya, masyarakat harus bangga dengan keberadaan gedung 

ini, sehingga nilai-nilai sejarah dan kebudayaan yang dimiliki gedung ini 

akan terus dipertahankan. Imam menambahkan, terdapat peluang untuk 

memperkuat brand Gedung Kesenian Jakarta melalui pembaharuan 

identitas visual yang dimiliki, dengan adanya identitas visual yang lebih 

komplit masyarakat akan lebih mudah untuk memahami gedung ini. 

Beberapa fitur yang ingin diterapkan di masa yang akan datang seperti fitur 

pemesanan tiket, pengajuan penyewaan gedung, melihat fasilitas gedung 

secara virtual, dan lain-lain. 

Ke depannya, Imam berharap Gedung Kesenian Jakarta dapat 

merangkul lebih banyak lagi seniman-seniman muda, terdapat wacana 

untuk merangkul seniman muda dari berbagai cabang seni untuk tampil di 

gedung ini. Tidak hanya itu, pemerintah juga merencanakan untuk 

mengadakan program dari internal di gedung ini, sehingga tidak hanya 

menampil pertunjukan dari pihak eksternal, namun juga terdapat 

pertunjukan dari pihak internal pemerintahan selaku pengelola gedung ini. 
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Selain itu, Imam mengatakan kemungkinan pemanfaatan gedung ini tidak 

hanya sebagai tempat pertunjukan, namun juga sebagai tempat pameran. 

Tidak dapat dipungkiri biaya sewa yang dimiliki gedung ini sangat 

terjangkau, sehingga banyak calon penyewa yang tidak memenuhi standar. 

Imam mengatakan merupakan tugas pemerintah untuk menumbuhkan rasa 

kebanggaan anak muda terhadap gedung ini, sehingga kualitas penampil 

yang ada di gedung ini tetap terjaga. Menurutnya nilai historis yang dimiliki 

gedung ini merupakan keunggulan utama, yang harus selalu dikenali kepada 

masyarakat. Pengenalan gedung ini juga dapat dilakukan melalui program 

non pertunjukan, misalnya seperti kunjungan wisata anak-anak sekolah. 

3.3.3.2. Analisis Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, penulis mendapatkan insight 

bahwa meskipun sudah memiliki brand yang kuat, Gedung Kesenian 

Jakarta masih kesulitan untuk memikat kaum-kaum muda. Identitas visual 

yang dimiliki juga memerlukan pembaharuan agar gedung ini lebih mudah 

untuk dipahami oleh masyarakat, seperti mendapatkan informasi mengenai 

profil, jadwal dan program-program yang akan dilaksanakan oleh Gedung 

Kesenian Jakarta di masa yang akan datang.  

3.3.4. Wawancara dengan Kepala Satuan Pelaksana Promosi dan 

Pemasaran UP PKJ TIM 

Untuk mengetahui promosi dan pemasaran yang dilakukan oleh pengelola Gedung 

Kesenian Jakarta, penulis melakukan wawancara kepada Dewi Sartika selaku 
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kepala satuan pelaksana promosi dan pemasaran UP PKJ TIM. Wawancara 

dilaksanakan pada 15 Maret 2018, berlokasi di Taman Ismail Marzuki. Wawancara 

ini membicarakan seputar kegiatan promosi yang dilakukan, media yang 

digunakan, layanan yang diberikan, dan rencana pengembangan seterusnya. 

3.3.4.1. Proses Wawancara 

Penulis menanyakan kegiatan promosi dan pemasaran yang dilakukan oleh 

UP PKJ TIM, baik untuk keseluruhan gedung pertunjukan yang dikelola dan 

untuk Gedung Kesenian Jakarta secara khusus. Dewi menjelaskan, kegiatan 

publikasi yang dilakukan sepenuhnya dilakukan secara digital, melalui 

website dan media sosial. Pada website terdapat informasi mengenai 

gedung-gedung di bawah pengelolaan UP PKJ TIM, informasi mengenai 

gedung dan prosedur pengajuan penyewaan gedung. Untuk Gedung 

Kesenian Jakarta sendiri, website yang dimiliki hanya berisi artikel. Hal ini 

dikarenakan UP PKJ TIM masih memfokuskan pada pengelolaan secara 

menyeluruh dibanding secara khusus. Media sosial digunakan untuk 

mempromosikan pertunjukan yang akan tampil di gedung pertunjukan di 

bawah naungan UP PKJ TIM. Menurut Dewi, kegiatan promosi yang 

sekarang dilakukan masih dalam tahap pengembangan. Ia mengakui masih 

terdapat kekurangan pada kemudahan akses informasi. Ke depannya, UP 

PKJ TIM memiliki rencana untuk meningkatkan informasi dan promosi 

melalui pembuatan fitur kalender acara pada website, penerbitan buku 

program secara keseluruhan dan secara khusus, serta layanan penjualan tiket 

pertunjukan. 
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Kemudian, penulis bertanya mengenai layanan promosi yang 

sekarang disediakan oleh UP PKJ TIM untuk pertunjukan yang akan 

ditampilkan. Dewi menjelaskan, UP PKJ TIM menyediakan layanan 

pemasangan poster event di website dan media sosial, selain itu, penyewa 

gedung juga dapat mempromosikan acara melalui pemasangan iklan di 

videotron, baliho, dan umbul-umbul di area gedung pertunjukan. 

3.3.4.2. Analisis Wawancara 

Melalui wawancara ini, penulis menyimpulkan bahwa kegiatan promosi dan 

publikasi yang dilakukan oleh Gedung Kesenian Jakarta sepenuhnya 

dilakukan secara digital. Kegiatan promosi ini masih terus dikembangkan 

dan disempurnakan agar konsumen dapat mendapatkan pelayanan yang 

maksimal. 

3.3.5. Wawancara dengan Kepala Satuan Pelaksana Program Kesenian UP 

PKJ TIM 

Wawancara ini dilakukan penulis untuk mengetahui jumlah pertunjukan yang 

diadakan Gedung Kesenian Jakarta dalam beberapa tahun terakhir, persentase jenis 

kesenian yang ditampilkan, gedung pertunjukan di bawah pengelolaan UP PKJ 

TIM yang sering dipakai, serta program-program yang telah dan akan dilaksanakan 

oleh UP PKJ TIM. Penulis melakukan wawancara kepada Dian Yunita selaku 

kepala satuan pelaksana program kesenian UP PKJ TIM. Wawancara dilaksanakan 

pada 15 Maret 2018, berlokasi di Taman Ismail Marzuki. 
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3.3.5.1. Proses Wawancara 

Pertama, penulis menanyakan gedung pertunjukan di bawah UP PKJ TIM 

yang paling diminati oleh penampil seni. Dian mengatakan, sekarang ini 

gedung yang paling banyak disewa adalah Teater Kecil dan Graha Bakti 

Budaya. Secara fasilitas, gedung-gedung pertunjukan yang dikelola 

memiliki fasilitas yang serupa, oleh karena itu, kapasitas penonton 

merupakan salah satu faktor penentu dalam penyewaan gedung. Teater 

Kecil diminati karena biaya retribusinya terjangkau, sebesar Rp 3.000.000 

namun hanya memiliki kapasitas untuk 242 penonton. Sedangkan Graha 

Bakti Budaya, mempunyai kapasitas sebanyak 800 penonton, dengan biaya 

retribusi yang sama dengan Gedung Kesenian Jakarta, yaitu Rp 5.000.000. 

Dengan demikian, banyak penyewa memilih untuk tampil di Graha Bakti 

Budaya karena memiliki kapasitas yang lebih besar dibanding Gedung 

Kesenian Jakarta. Untuk Gedung Kesenian Jakarta, peminatnya masih 

cukup banyak, namun banyak juga yang tidak lolos kurasi Dewan Kesenian 

Jakarta. Harga retribusi yang sangat terjangkau menyebabkan banyak 

pertunjukan ecek-ecek yang mengajukan untuk tampil di Gedung Kesenian 

Jakarta. Sehingga dilakukan kurasi untuk tetap menjaga prestise dan standar 

tinggi yang dimiliki Gedung Pertunjukan Jakarta.  

Jika dibandingkan dengan gedung pertunjukan lain yang lebih baru 

dan modern, Dian menilai nilai historis dan artistik yang dimiliki Gedung 

Kesenian Jakarta merupakan kelebihan yang dimiliki dan diapresiasi. 

Perihal rencana pengembangan program UP PKJ TIM, Gedung Kesenian 
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Jakarta sudah tidak akan dikelola oleh UP PKJ TIM, pemisahan badan 

pengelola bertujuan agar memudahkan kegiatan operasional yang 

dilaksanakan. 

3.3.5.2. Analisis Wawancara 

Melalui wawancara yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa 

pertunjukan yang tampil di Gedung Kesenian Jakarta mengalami 

penurunan. Daya tarik utama yang dimiliki gedung ini merupakan nilai 

historis dan prestise. 

3.3.6. Wawancara dengan Penampil Seni 

Agar mendapatkan pendapat para penampil seni mengenai Gedung Kesenian 

Jakarta, penulis melakukan wawancara kepada beberapa penampil seni dari 

beberapa macam cabang kesenian. Wawancara dilakukan kepada Arie Priadhi 

selaku founder The Archipelago Singers (seni musik), Rilwan Hamzah selaku 

marketing & communications The Resonanz Music Studio (seni musik), Venatius 

Vladimir Ivan selaku sutradara Teater KataK (seni teater) dan Claresta Alim selaku 

director of performing art & trainee program Marlupi Dance Academy (seni tari). 

Pertanyaan yang ditanya penulis meliputi, faktor-faktor yang dipertimbangkan 

dalam menggunakan gedung pertunjukan, pandangan terhadap fasilitas dan layanan 

yang diberikan Gedung Kesenian Jakarta, kelebihan dan kekurangan Gedung 

Kesenian Jakarta, pendapat mengenai tempat pertunjukan lain di Jakarta, beserta 

kritik dan saran untuk Gedung Kesenian Jakarta. 
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3.3.6.1. Proses Wawancara dengan Founder The Archipelago Singers 

The Archipelago Singers merupakan grup paduan suara dari Indonesia yang 

telah banyak memenangkan lomba paduan suara tingkat internasional. 

Penulis melakukan wawancara kepada Arie Priadhi selaku founder The 

Archipelago Singers, proses wawancara dilaksanakan pada 23 Februari 

2018 melalui telepon. 

Pertama-tama penulis menanyakan apa faktor-faktor yang menjadi 

pertimbangan saat penyewaan gedung pertunjukan. Arie menjelaskan, 

untuk paduan suara, kualitas akustik gedung merupakan konsiderasi utama. 

Menurutnya, kualitas akustik di Gedung Kesenian Jakarta kurang cocok 

untuk paduan suara tanpa orkestra, sehingga mereka tidak pernah tampil di 

gedung ini. Selain itu, fasilitas yang diberikan oleh gedung pertunjukan juga 

penting, seperti fasilitas ruang ganti dan backstage. Kemudian, Arie lebih 

memilih gedung pertunjukan yang memberikan durasi penyewaan selama 

satu hari, sehingga waktu untuk persiapan dan loading barang di lokasi lebih 

mudah. Lalu, menurut Arie lokasi gedung dan fasilitas parkir yang tersedia 

juga penting, agar memudahkan baik penonton yang datang maupun 

penampil untuk mempersiapkan pertunjukan. Terakhir, Arie menyebutkan 

pihak gedung pertunjukan harus memiliki prosedur penyewaan gedung 

yang mudah diakses dan tidak memiliki birokrasi yang menyusahkan. 

Menurutnya, tempat pertunjukan di Jakarta yang paling baik adalah Usmar 

Ismail Hall dan Teater Jakarta. 
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Meskipun belum pernah tampil di Gedung Kesenian Jakarta, 

beberapa waktu yang lalu Arie berkesempatan untuk menonton sebuah 

pertunjukan di gedung ini. Ia menilai, interior gedung ini kurang dirawat 

dengan baik, sehingga gedungnya terkesan tua dan usang. Ia sangat 

menyayangkan hal ini, menurutnya, gedung pertunjukan bersejarah di luar 

negeri masih dapat dirawat dengan baik dengan tampilan visual yang 

mengikuti perkembangan zaman. 

Perihal brand image Gedung Kesenian Jakarta, menurut Arie sudah 

tidak sebaik pada dahulu, hal ini disebabkan layanan gedung yang tidak 

dapat dipertahankan dengan baik. Sehingga untuk selanjutnya, Arie 

berharap Gedung Kesenian Jakarta dapat meningkatkan fasilitas dan 

layanan agar dapat mengikuti perkembangan zaman, agar antusiasme 

masyarakat akan gedung ini tetap tinggi, serta mempertahankan prestise 

sebagai gedung pertunjukan dengan nilai historis tinggi. 

3.3.6.2. Proses Wawancara dengan Marketing & Communications 

The Resonanz Music Studio 

Penulis melakukan wawancara melalui surat elektronik kepada Rilwan 

Hamzah, selaku marketing & communications The Resonanz Music Studio. 

Pertanyaan wawancara dikirimkan penulis pada 26 Februari 2018 dan 

jawaban dikirimkan Rilwan pada hari yang sama. The Resonanz Music 

Studio merupakan sebuah kursus musik yang didirikan oleh konduktor 

ternama, Avip Priatna. The Resonanz Music Studio membawahi beberapa 
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grup musik seperti Jakarta Concert Orchestra, Batavia Madrigal Singers, 

dan The Resonanz Children’s Choir. 

Penulis menanyakan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam 

pemilihan gedung pertunjukan. Rilwan menjawab, faktor yang paling utama 

adalah lokasi dan akses gedung pertunjukan, yang kemudian diikuti oleh 

akustik yang dimiliki gedung. Lalu, perlu diperhatikan juga kapasitas 

penonton, fasilitas dan layanan gedung pertunjukan, serta biaya sewa 

gedung. Menurut Rilwan, gedung pertunjukan yang paling baik di Jakarta 

berdasarkan kelima faktor tersebut adalah Aula Simfonia Jakarta dan Teater 

Jakarta.  

Lalu, penulis bertanya mengenai pengalaman The Resonanz saat 

tampil di Gedung Kesenian Jakarta. Rilwan mengatakan, Jakarta Concert 

Orchestra dan Batavia Madrigal Singers pernah tampil di gedung ini. 

Secara umum, Rilwan merasa puas saat tampil di Gedung Kesenian Jakarta, 

ia menilai gedung ini memiliki lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. 

Namun, menurutnya kualitas akustik Gedung Kesenian Jakarta terlalu 

kering untuk pertunjukan orkestra dan paduan suara. Selain itu, kebersihan 

pada gedung ini perlu ditingkatkan. Penulis kemudian menanyakan kritik 

atau saran yang diberikan kepada Gedung Kesenian Jakarta, Rilwan 

mengatakan gedung ini merupakan warisan historis degan arsitektur yang 

klasik, oleh sebab itu, perawatan dan pemeliharaan gedung ini perlu 

ditingkatkan lagi agar tetap menjaga warisan arsitektur yang baik ini. 
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3.3.6.3. Proses Wawancara dengan Sutradara Teater KataK 

Wawancara dilakukan kepada Venatius Vladimir Ivan selaku sutradara 

Teater KataK. Teater KataK merupakan teater mahasiswa Universitas 

Multimedia Nusantara, grup teater ini sering melakukan pentas di luar 

kampus, dan sudah beberapa kali mengadakan pentas di Gedung Kesenian 

Jakarta. Wawancara dilaksanakan penulis pada 6 Maret 2018, bertempat di 

Universitas Multimedia Nusantara. 

Mengenai faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan 

tempat pertunjukan, Ivan menjelaskan, bagi pementasan teater, yang 

terutama adalah layout panggung. Gedung pertunjukan harus memiliki tata 

letak yang baik agar para pemeran dapat dengan leluasa berpindah-pindah 

posisi di backstage untuk mempersiapkan penampilan di panggung. Lalu 

Ivan menambahkan, fasilitas lainnya seperti kapasitas penonton, lokasi 

gedung pertunjukan, lighting, dan akustik juga dipertimbangkan. Menurut 

Ivan, Gedung Kesenian Jakarta sejauh ini masih dapat mengakomodasi 

semua keperluan teater dengan baik, oleh karena itu masih diminati sebagai 

gedung pertunjukan oleh para penampil teater. Selain itu, gedung-gedung 

pertunjukan lain yang baik di Jakarta adalah Teater Jakarta, Ciputra 

Artpreneur, dan Graha Bakti Budaya. 

Secara umum, Ivan menilai Gedung Kesenian Jakarta masih 

memberikan layanan dan fasilitas yang cukup memuaskan, kekurangan 

yang dimiliki hanya minor, seperti perawatan gedung yang kurang baik dan 

sulitnya prosedur pengajuan penyewaan gedung. Meskipun demikian, 
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kekurangan yang dimiliki dinilai tidak mengurangi prestise yang dimiliki 

Gedung Kesenian Jakarta. Menurutnya, perjalanan sejarah yang panjang 

dari gedung ini merupakan sebuah keunggulan yang tidak dimiliki gedung-

gedung lain.  

3.3.6.4. Proses Wawancara dengan Director of Performing Art & 

Trainee Program Marlupi Dance Academy 

Wawancara dilaksanakan pada 8 Maret 2018 melalui telepon. Wawancara 

dilakukan kepada Claresta Alim selaku director of performing art & trainee 

program Marlupi Dance Academy, yaitu sebuah sekolah tari balet yang 

sudah berdiri di Indonesia sejak tahun 1956. Sekolah tari ini telah berhasil 

meluluskan penari-penari kelas internasional, memenangkan lomba balet 

tingkat internasional dan telah banyak melakukan pagelaran tari di 

Indonesia. Claresta sendiri merupakan seorang lulusan Marlupi Dance 

Academy, ia sudah memenangkan banyak kompetisi balet secara 

internasional dan kini menjadi pengajar di sekolah ini.  

Pertama, penulis menanyakan faktor-faktor yang dipertimbangkan 

saat memilih gedung pertunjukan balet. Claresta menjelaskan, jenis lantai 

pada panggung pertunjukan merupakan faktor yang utama, lalu, fasilitas 

backstage dan kamar ganti yang leluasa juga diperlukan oleh para penari 

balet, akan menjadi nilai tambah jika sebuah gedung pertunjukan 

menyediakan studio tari yang dilengkapi dengan barre (pegangan tangan) 

yang digunakan saat latihan balet. Dari faktor-faktor yang disebutkan, 

Claresta menilai Gedung Kesenian Jakarta telah memiliki panggung dan 
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ruang ganti yang cukup memadai, hanya kekurangan fasilitas studio tari. 

Namun, menurut Claresta, Gedung Kesenian Jakarta masih bersaing dengan 

gedung pertunjukan lain seperti Ciputra Artpreneur dan Teater Jakarta. 

Sudah menjadi penyewa selama bertahun-tahun, Claresta mengaku 

masih puas dengan layanan dan fasilitas yang diberikan Gedung Kesenian 

Jakarta, interior yang dimiliki masih terawat, kapasitas penonton juga dinilai 

pas. Namun, beberapa hal yang perlu ditingkatkan adalah proses penyewaan 

gedung, informasi mengenai ketersediaan tanggal pertunjukan, informasi 

pertunjukan yang ada, dan layanan penjualan tiket. Untuk selanjutnya, 

Claresta berharap gedung ini dapat diperbesar sehingga dapat menambah 

fasilitas studio tari, selain itu fasilitas lighting dan sound system perlu untuk 

terus diperbaharui agar mengikuti perkembangan teknologi di dunia 

pertunjukan. 

3.3.6.5. Analisis Wawancara 

Melalui wawancara yang dilakukan, dapat dilihat bahwa tiap cabang seni 

memiliki keperluan yang bermacam-macam. Secara keseluruhan, Gedung 

Kesenian Jakarta masih dapat menjawab kebutuhan para penampil seni.  

Membicarakan brand awareness, Gedung Kesenian Jakarta sudah 

dikenal secara luas oleh para penampil seni. Penulis melihat nilai historis 

dan prestise yang dimiliki merupakan keunggulan utama Gedung Kesenian 

Jakarta, hal ini tercermin dari pandangan para narasumber mengenai gedung 

ini. Sehingga, prestise dan nilai historis yang dimiliki merupakan 
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positioning Gedung Kesenian Jakarta yang perlu dikuatkan dalam brand 

rejuvenation yang akan dilakukan penulis. 

3.3.7. Kesimpulan Wawancara 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pihak pengelola Gedung Kesenian 

Jakarta beserta pada para penampil kesenian, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

keunggulan yang dimiliki Gedung Kesenian Jakarta adalah nilai historis dan 

prestise yang dimiliki. Hal ini tidak hanya menurut pihak internal gedung namun 

juga terlihat dari brand awareness Gedung Kesenian Jakarta melalui para penampil 

kesenian. Keunggulan ini merupakan ciri khas yang menjadi pembeda dengan 

kompetitor gedung.  

Secara keseluruhan, fasilitas yang dimiliki Gedung Kesenian Jakarta masih 

relevan dengan zaman dan masih dapat mengakomodasi keperluan berbagai cabang 

kesenian. Namun, karena minimnya identitas visual yang dimiliki, Gedung 

Kesenian Jakarta memiliki kesulitan dalam membangun relasi dengan audiens, 

sehingga terjadi penurunan dalam jumlah penyewa gedung. Dengan demikian, 

pembaharuan identitas visual akan membantu Gedung Kesenian Jakarta untuk 

dapat berkomunikasi dengan audiens secara mudah, dan membangun hubungan 

jangka panjang dengan para audiens. 

 Observasi  

Raco (2010) mengatakan, observasi merupakan kegiatan pengamatan yang 

dilakukan oleh penulis agar penulis dapat memahami fenomena yang terjadi secara 

menyeluruh (hlm. 112). Penulis melakukan observasi pada Gedung Kesenian 
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Jakarta, dan beberapa gedung pertunjukan lain yang merupakan pesaing Gedung 

Kesenian Jakarta. Observasi dilakukan penulis secara langsung maupun secara 

online, hal ini bertujuan agar penulis dapat membandingkan Gedung Kesenian 

Jakarta dengan pesaingnya, sehingga dapat menentukan strategi dalam brand 

rejuvenation yang dicerminkan pada rancangan identitas visual. 

3.4.1. Observasi Lapangan Gedung Kesenian Jakarta 

Penulis melakukan dua kunjungan ke Gedung Kesenian Jakarta, pada kunjungan 

pertama penulis melihat-lihat keadaan gedung dan fasilitas yang ada. Pada 

kunjungan kedua, penulis menonton pertunjukan agar mendapatkan pengalaman 

sebagai penonton di Gedung Kesenian Jakarta. 

 

 

Gambar 3.4. Tampak depan Gedung Kesenian Jakarta 
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Gambar 3.5. Auditorium Gedung Kesenian Jakarta 

(http://www.tamanismailmarzuki.jakarta.go.id/images/content/image_4_20_1334.jpg) 

Dari observasi yang dilakukan penulis, penulis menilai perawatan Gedung 

Kesenian Jakarta belum dilakukan secara optimal. Terdapat beberapa kerusakan 

kecil dan kebocoran yang ada pada gedung, walaupun tidak mengganggu jalannya 

pertunjukan, kerusakan ini dapat mempengaruhi pandangan pengunjung kepada 

gedung. Namun, interior auditorium masih terawat dengan sangat baik, sehingga 

kesan mewah dan berkelas masih dapat dirasakan oleh penonton.  
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Gedung ini belum memiliki sistem identitas visual yang komprehensif dan 

konsisten. Logo gedung dan pengelola gedung tidak ada di gedung, tidak terdapat 

sign system yang utuh dan kohesif pada gedung ini, seperti, penanda arah (arah 

pintu masuk, arah pintu keluar, arah backstage dan sebagainya), penanda tempat 

(ruang rias, ruang crew), denah tempat duduk, dan peraturan di dalam auditorium. 

Sign system yang ada hanya beberapa dan tidak memiliki keselarasan secara visual. 

Para calon penyewa gedung akan diberikan beberapa lembar kertas berisikan 

informasi mengenai gedung dan keterangan fasilitas yang didapatkan, sayangnya 

kertas ini tidak dirancang dengan baik dan hanya disajikan sekedarnya. Saat penulis 

sedang berkunjung, terdapat calon penyewa gedung yang tidak mengerti prosedur 

untuk menyewa gedung ini. Hal ini disebabkan minimnya informasi yang dapat 

diakses masyarakat mengenai Gedung Kesenian Jakarta. 

 

Gambar 3.6. Informasi tertulis mengenai Gedung Kesenian Jakarta 
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Gambar 3.7. Tampilan website Gedung Kesenian Jakarta 

 

3.4.2. Observasi Existing 

Observasi dilakukan penulis untuk mengamati gedung-gedung pertunjukan lain 

yang merupakan kompetitor Gedung Kesenian Jakarta. Melalui observasi ini, 

penulis dapat menentukan SWOT (strength, weakness, opportunity dan threat) 

yang dimiliki Gedung Kesenian Jakarta, dan membantu penulis menganalisis 

positioning gedung ini dan kompetitornya. 

3.4.2.1. Observasi Ciputra Artpreneur 

Bertempat pada sebuah pusar perkantoran di daerah Kuningan, Jakarta 

Selatan, Ciputra Artpreneur merupakan sebuah pusat kesenian yang terdiri 

dari teater, galeri dan museum. Dengan teater yang mampu menampung 

sebanyak 1.914 penonton, Ciputra Artpreneur telah menampilkan beragam 

pertunjukan musikal dari broadway seperti Annie, Beauty and the Beast, 

Shrek The Musical dan lain-lain. Namun, tidak hanya digunakan sebagai 

tempat pertunjukan kesenian, teater yang dimiliki Ciputra Artpreneur juga 
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telah digunakan untuk seminar, talkshow, hingga fashion show. Fasilitas 

yang ditawarkan lebih lengkap dibanding Gedung Kesenian Jakarta, seperti 

function hall, VIP room, laundry service, practice studio dan sebagainya. 

 

Gambar 3.8. Logo Ciputra Artpreneur 
(http://www.ciputraworldjakarta.com/cwj1/ciputra-artpreneur/) 

Ciputra Artpreneur memiliki tujuan untuk memberikan fasilitas 

yang modern serta memiliki standar internasional. Dengan demikian, 

tempat yang baru diresmikan pada tahun 2014 ini terus menjaga kualitas 

tempat secara fisik serta layanan yang diberikan. Dari hasil observasi, 

Ciputra Artpreneur memiliki sistem identitas visual yang lebih lengkap 

dibanding Gedung Kesenian Jakarta. Identitas visual ini diterapkan pada 

marketing kit, website dan sign system yang dimiliki. 
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Gambar 3.9. Marketing kit Ciputra Artpreneur 

 
Gambar 3.10. Website Ciputra Artpreneur 
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3.4.2.2. Observasi Usmar Ismail Hall 

Didirikan pada tahun 2006 dan berlokasi di daerah Setiabudi, Jakarta 

Selatan, Usmar Ismail Hall merupakan sebuah tempat pertunjukan dengan 

kapasitas sebanyak 432 kursi. Tidak hanya sebagai ruang pertunjukan, 

auditorium Usmar Ismail Hall juga dapat digunakan sebagai ruang bioskop. 

Berbagai pertunjukan telah tampil di sini seperti paduan suara, tari, teater, 

dan sebagainya. Selain itu, auditorium yang dimiliki juga sering digunakan 

untuk screening film, seminar, hingga awarding night,  

Lalu, selain fasilitas standar seperti lighting, sound system, screen, 

backstage dan kamar ganti, tedapat fasilitas tambahan yang diberikan 

kepada penyewa yaitu, ruang serbaguna dan lobby. Kedua ruang ini dapat 

dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan keperluan yang dimiliki.  

Mengusung konsep eksklusif dan modern, Usmar Ismail Hall bertujuan 

untuk selalu memberikan kenyamanan dan pengalaman yang terbaik bagi 

penampil maupun penonton. Namun, secara visual, tempat ini belum 

memiliki sistem identitas visual yang komprehensif. Materi identitas visual 

yang dimiliki hanya berupa logo dan brosur. 
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Gambar 3.11. Logo Usmar Ismail Hall 

(http://www.voicemagz.com/wp-content/uploads/2017/12/images_1.jpg) 

 

Gambar 3.12. Brosur Usmar Ismail Hall 

 

3.4.2.3. Observasi Aula Simfonia Jakarta 

Didirikan pada tahun 2009, Aula Simfonia Jakarta merupakan sebuah 

concert hall bergaya klasik dengan kapasitas sebesar 1.400 penonton. 

Concert hall yang berlokasi di Kemayoran, Jakarta Utara ini umumnya 

digunakan untuk pertunjukan orkestra dan paduan suara, namun 
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pertunjukan tari juga pernah ditampilkan di gedung ini. Selain itu, di tempat 

ini juga terdapat sebuah museum yang menampilkan koleksi lukisan dan 

karya seni klasik. 

Aula Simfonia Jakarta belum memiliki sistem identitas visual yang 

baik dan konsisten. Namun, tempat ini mempublikasikan kegiatan dan 

pertunjukan yang akan diadakan melalui website dan social media yang 

dimiliki, sehingga masyarakat dapat mencari informasi mengenai gedung 

ini dengan mudah.  

 

Gambar 3.13. Logo Aula Simfonia Jakarta 

(http://www.teluklove.com/2017/04/daya-tarik-objek-wisata-aula-simfonia.html) 
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Gambar 3.14. Instagram Aula Simfonia Jakarta 

 
3.4.3. Analisis Observasi 

Melalui observasi yang dilakukan penulis terhadap Gedung Kesenian Jakarta dan 

kompetitornya, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu: 

1. Ketiadaan sistem identitas visual yang dimiliki Gedung Kesenian Jakarta 

mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap citra gedung ini. Sebagai 

contoh, lembaran kertas mengenai informasi gedung ini tidak dirancang 

dekat baik, sehingga menimbulkan kesan tua dan tidak terawat. 

2. Minimnya identitas visual juga menghambat proses pembangunan relasi 

antara masyarakat dan gedung, dibandingkan gedung-gedung kompetitor 

yang memiliki website dan social media. 
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3. Gedung-gedung pertunjukan lain menawarkan fasilitas yang lebih baik 

dibanding Gedung Kesenian Jakarta, misalnya ruang serbaguna pada Usmar 

Ismail Hall. Agar Gedung Kesenian Jakarta dapat tetap bersaing dengan 

kompetitor, diperlukan sebuah strategi yang tepat dalam 

mengkomunikasikan brand values yang dimiliki gedung ini. 

Kemudian penulis menganalisis SWOT (strength, weakness, opportunity dan 

threat) Gedung Kesenian Jakarta. Analisis SWOT berguna agar penulis dapat 

menentukan strategi dan konsep brand rejuvenation melalui perancangan identitas 

visual. 

Tabel 3.1. Analisis SWOT Gedung Kesenian Jakarta 
 

 

 

Strength 

Memiliki nilai historis yang tinggi, telah 
menampilkan berbagai pertunjukan dari seniman 
lokal maupun internasional, memiliki rasa 
kepuasan tersendiri saat tampil di gedung ini. 

Weakness 
Gedung yang kurang dirawat dengan baik dan 
ketiadaan sistem identitas visual menurunkan 
persepsi masyarakat mengenai gedung ini. 

Opportunity 

Badan pengelola independen yang akan segera 
dibentuk, sehingga perawatan gedung dapat 
dioptimalkan. Kesenian semakin dihargai oleh 
masyarakat. 

Threat Kompetitor yang memberikan fasilitas dan 
layanan yang lebih lengkap. 
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Melalui analisis SWOT yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan positioning 

yang dimiliki oleh Gedung Kesenian Jakarta. Positioning yang dimiliki akan 

digunakan sebagai core idea yang akan disampaikan dalam perancangan, berikut 

positioning yang dimiliki Gedung Kesenian Jakarta dan kompetitornya: 

Tabel 3.2. Positioning Gedung Kesenian Jakarta dan Kompetitornya 
 

 

 Existing Study 

Untuk mendapatkan gambaran mengenai brand rejuvenation dan perancangan 

identitas visual untuk tempat pertunjukan dan tempat kesenian. Penulis melakukan 

existing study terhadap beberapa proyek yaitu: 

 

 

Gedung Pertunjukan Positioning 

Gedung Kesenian Jakarta 
The Oldest and Most Prestigious Art Building in 

Indonesia 

Ciputra Artpreneur Modern and International Art Center in 
Indonesia 

Usmar Ismail Hall Integrated Concert and Cinema Hall  

Aula Simfonia Jakarta World Class Concert Hall in Indonesia 
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1. New Theatre 

New Theatre merupakan sebuah perusahaan teater dari Sydney, Australia 

yang telah berdiri sejak 1932. Perusahaan teater ini memproduksi berbagai 

macam pertunjukan sepanjang tahun, dan telah dikenali oleh salah satu 

perusahaan teater tertua dan paling independen di Sydney. Pada 2012, 

identitas visual perusahaan teater ini mengalami brand rejuvenation. 

 

 

Gambar 3.15. Logo New Theatre lama (kiri) dan yang baru (kanan) 

(http://www.underconsideration.com/brandnew/archives/new_theatre_on_rotation.php) 

Brand rejuvenation yang dilakukan hanya sebatas pembaharuan 

identitas visual yang dimiliki. Logo yang dirancang berdasarkan pada tujuan 

perusahaan teater ini untuk terus memperbaharui diri, melakukan transisi, 

dan mengulik berbagai sudut pandang dalam karyanya. Tujuan yang 

dimiliki divisualisasikan dengan perancangan letterform symbol yang dapat 

dibalik secara dinamis. Tidak hanya itu, letterform symbol juga 

diaplikasikan kepada berbagai desain materi identitas visual, seperti poster, 

tiket, dan sebagainya. 
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Gambar 3.16. Letterform symbol New Theatre 

(http://mike-rigby.com/The-New-Theatre) 

 

 

Gambar 3.17. Materi identitas visual New Theatre 
(http://mike-rigby.com/The-New-Theatre) 
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2. Royal Opera House 

Berdiri pada tahun 1858, Royal Opera House adalah sebuah gedung 

pertunjukan di London, Inggris. Gedung ini telah menampilkan berbagai 

macam pertunjukan kesenian seperti balet, orkestra, paduan suara dan 

teater. Sebagai gedung pertunjukan yang sudah berdiri lama, gedung ini 

tentunya sudah dikenal secara luas oleh masyarakat Inggris. Namun, pada 

2010, identitas visual Royal Opera House mengalami brand rejuvenation. 

Brand rejuvenation yang dilakukan meliputi pembaharuan logo agar 

menjadi lebih modern dan perancangan sistem identitas visual yang kohesif. 

Gambar 3.18. Logo Royal Opera House yang  lama (kiri) dan yang baru (kanan) 

(http://underconsideration.com/brandnew/archives/a_more_royal_royal_opera_house.php) 

Pembaharuan pada logo bertujuan agar logo dapat digunakan dalam 

berbagai variasi ukuran, pada berbagai media cetak maupun digital. Lalu, 

agar logo tidak terlihat terlalu klasik dan tua, logotype yang dimiliki 

mengalami perubahan dari serif typeface menjadi sans-serif typeface.  
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Gambar 3.19. Poster Royal Opera House 

(http://www.designboom.com/design/meet-masters-mexico-part-one-martin-lambie-

nairn) 

 

Pada desain poster, dapat dilihat konsistensi pada layout konten, 

misalnya logo yang diletakan di kiri atas dengan ukuran yang sama, 

keterangan pertunjukan pada bagian bawah, dan logo sponsor pertunjukan 

pada kiri bawah. Konsistensi pada peletakan ini bertujuan untuk 

menciptakan keselarasan dalam desain, sehingga Royal Opera House dapat 

dikenali dengan mudah. 
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3. Shakespeare’s Globe 

Merupakan sebuah gedung teater di London, Inggris yang didirikan pada 

1997, arsitektur gedung merupakan rekonstruksi dari gedung teater yang 

didirikan William Shakespeare pada 1599. Gedung ini memiliki bentuk 

melingkar dengan 20 sisi, yang kemudian digunakan sebagai logo dan 

dikembangkan menjadi elemen visual. 

Gambar 3.20. Logo Shakespeare’s Globe 

(http://www.underconsideration.com/brandnew/archives/new_logo_and_identity_for_sha

kespeares_globe_by_the_partners.php) 

 

Logo yang dirancang berlandaskan pada bentuk gedung yang 

melingkar, tidak hanya itu, logo ini dihasilkan dengan cara mengukir kayu 

jati menjadi bentuk “o” dan mencetaknya di atas kertas. Alasan penggunaan 

kayu jati dikarenakan gedung ini sepenuhnya terbuat dari kayu jati. Setelah 

itu, bentuk “o” pada logo juga dapat diaplikasikan dengan bebas kepada 

berbagai media dan berinteraksi dengan visual yang ada, hal ini bertujuan 

untuk menandakan logo sebagai pusat munculnya berbagai aktivitas pada 

teater ini.  
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Gambar 3.21. Materi identitas visual Shakespeare’s Globe 
(http:// www.commarts.com/project/26098/shakespeare-s-globe-theatre-identity) 

Melalui studi ini, sebuah logo dapat dirancang berdasarkan bentuk 

fisik sebuah gedung. Untuk menjaga keselarasan dalam identitas visual, 

logo dapat digunakan sebagai elemen visual pada berbagai media agar 

tercipta kesan unity. Selain itu, keselarasan pada sebuah sistem identitas 

visual juga dapat dilihat dari jenis typeface, warna dan peletakan elemen 

visual. 

 

 

Brand Rejuvenation Gedung..., Rachel Ariella Kurniawan, FSD UMN, 2018



86 
 

 Metodologi Perancangan 

Berdasarkan teori yang dijelaskan Olins (2008, hlm. 73-95) dan Wheeler (2013, 

hlm. 116-209) terdapat empat tahapan dalam proses branding: 

1. Investigation 

Pada tahap ini, dilakukan riset dan audit yang mendalam tentang suatu 

brand. Riset yang dilakukan bersifat menyeluruh mulai dari latar belakang 

perusahaan, nilai-nilai perusahaan, visi misi, produk yang ditawarkan, 

kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, penjualan, pandangan masyarakat 

terhadap brand, dan sebagainya (Olins, 2008, hlm. 74). Informasi ini dapat 

diperoleh secara kuantitatif (survei, product testing, dan sebagainya) dan 

kualitatif (wawancara, focus group discussion, observasi, dan sebagainya) 

(Wheeler, 2013, hlm. 120-121). Setelah menjalani riset, akan dilaksanakan 

audit terhadap, komunikasi, perilaku, desain, brand architecture, dan 

pesaing sebuah brand (Olins, 2008, hlm. 77).  

2. Analysis 

Informasi yang diperoleh dari tahap investigation akan diolah dan dianalisis. 

Dari informasi ini, akan tercipta positioning (pembeda) brand di pasar, 

sehingga core idea dari brand dapat dihasilkan (Wheeler, 2013, hlm. 134). 

Core idea pada sebuah brand baiknya mencerminkan keunikan dan sifat 

brand, hal ini dikarenakan core idea akan digunakan sebagai dasar dalam 

perancangan identitas (Olins, 2008, hlm. 82). 
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3. Identity development  

Setelah menentukan core idea untuk suatu brand, proses perancangan 

identitas visual dimulai. Untuk perusahaan yang baru didirikan, maka akan 

ada penentuan nama untuk brand serta gaya visual, namun untuk brand 

yang sudah berdiri, maka pembentukan identitas langsung dimulai pada 

tahap desain (Olins, 2008, hlm. 84-89). Menurut Wheeler (2013) 

perancangan identitas visual pada suatu brand meliputi perancangan logo, 

look and feel, color palette, tipografi, sound, animation hingga touchpoints. 

Tidak hanya indah secara visual, perancangan identitas visual tentunya 

mengacu pada core idea brand, dan dapat mengkomunikasikan core idea 

kepada target audiens secara efektif dan baik (hlm. 144-158). 

4. Launch and implementation  

Core idea serta identitas yang baru akan diluncurkan dan dikomunikasikan 

kepada pihak internal dan eksternal brand. Setelah brand sudah 

diimplementasi, penting untuk mempertahankan konsistensi brand. Upaya 

mempertahankan konsistensi brand bertujuan untuk membangun citra 

brand dan membuat brand tahan lama. Oleh karena itu, diperlukan 

perancangan sebuah brand guidelines (Olins, 2008, hlm. 89-91). 
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