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BAB V 

PENUTUP 

5.1.  Kesimpulan 

Gedung Kesenian Jakarta merupakan sebuah gedung pertunjukan yang telah berdiri 

selama hampir 200 tahun. Hal ini tentunya membuat Gedung Kesenian Jakarta 

menjadi salah satu gedung pertunjukan yang dikenal di masyarakat dan menjadi 

penguasa pasar. Namun, minimnya kegiatan branding yang dilakukan berdampak 

buruk pada brand Gedung Kesenian Jakarta. Ketiadaan identitas visual juga 

menyebabkan Gedung Kesenian Jakarta menjadi sebuah brand yang sulit untuk 

diakses masyarakat, dan membangun hubungan dengan masyarakat. Sehingga, 

posisi brand gedung mulai terancam oleh para kompetitor yang melakukan kegiatan 

branding lebih gencar dan yang menawarkan value lebih. 

Agar Gedung Kesenian Jakarta dapat tetap bersaing di dalam pasar, 

dilakukan brand rejuvenation pada Gedung Kesenian Jakarta. Brand rejuvenation 

bertujuan supaya brand Gedung Kesenian Jakarta dapat tetap relevan dengan 

perkembangan zaman, dan memperoleh kembali brand equity yang telah hilang. 

Tindakan brand rejuvenation yang dilakukan adalah perancangan sistem identitas 

visual baru bagi Gedung Kesenian Jakarta. Keberadaan identitas visual yang baru 

berfungsi untuk memudahkan proses interaksi dan pembangunan relasi Gedung 

Kesenian Jakarta dan audiensnya. Melalui beragam media-media yang dirancang, 

Gedung Kesenian Jakarta menjadi lebih mudah diakses oleh audiens. 
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Melalui data yang diperoleh penulis, keunikan Gedung Kesenian Jakarta 

terletak pada nilai historis dan prestise yang dimiliki. Melalui keunikan tersebut, 

penulis mengembangkan positioning dan core idea “pusat kesenian legendaris 

untuk para seniman” yang akan disampaikan dalam perancangan visual. Keywords 

elegan dan ekspresif digunakan penulis sebagai look and feel yang akan digunakan 

pada tampilan visual. 

Identitas visual yang dirancang mencerminkan keunggulan brand dan pesan 

yang ingin disampaikan. Berbagai media aplikasi yang dirancang berperan dalam 

meningkatkan komunikasi dan interaksi Gedung Kesenian Jakarta dengan audiens. 

Penggunaan identitas visual yang konsisten akan membantu untuk meningkatkan 

brand equity Gedung Kesenian Jakarta serta memperkuat posisi brand di pasar. 

5.2.  Saran 

Perancangan identitas visual merupakan sebuah proses yang ekstensif dan 

komprehensif. Diperlukan sebuah strategi yang tepat agar solusi yang dirancang 

dapat menjawab masalah yang ada. Tidak hanya itu, desainer juga harus memahami 

target audiens yang dituju agar desain yang dirancang dapat sesuai dengan behavior 

mereka. Selain memiliki konsep yang matang, rancangan yang dibuat juga harus 

dipikirkan secara mendalam dan matang. Diperlukan trial and error agar tiap 

desain yang dibuat dapat berfungsi secara maksimal dan optimal. Pemilihan bahan 

dan finishing yang tepat pada hasil cetak juga akan menimbulkan feel tertentu yang 

memiliki dampak pada hasil akhir desain secara keseluruhan.
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