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BAB III  

METODOLOGI 

 

3.1. Metodologi Pengumpulan Data  

Raco (2010) mengatakan penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan atau 

penelusuran yang dilakukan untuk memahami suatu gejala yang terjadi (hlm. 7).  

Penelitian dengan metode kualitatif dilakukan dengan tujuan mencari tahu 

pengertian yang mendalam tentang gejala tersebut, fakta, realita, masalah, atau 

peristiwa. Ciri penelitian kualitatif adalah mendalam. Dengan mendalam maka 

gejala tersebut dapat dipahami (hlm. 2). Penelitian kualitatif dilakukan dengan 

pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum kemudian menuju pertanyaan yang 

detail. Output dari penelitian kualitatif adalah penggambaran, deskripsi, atau 

tema-tema (hlm. 7).  

 Penulis melakukan tiga metode penelitian kualitatif dalam pengumpulan 

data, yaitu wawancara studi existing, dan observasi. Penulis melakukan metode 

wawancara untuk memperoleh seluruh informasi tentang GSE beserta fenomena 

dan masalah yang terjadi. Informasi tersebut tidak mungkin didapat melalui 

survey. Selain melakukan wawancara penulis juga melakukan studi existing untuk 

mengetahui Positioning serta Strength Weakness Opportunity dan Threat (SWOT) 

dari GSE dengan cara melakukan studi existing terhadap platform atau komunitas 

serupa yang menjadi kompetitor GSE. Observasi juga dilakukan untuk 
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mengetahui dan mengamati praktik pengaplikasian logo identitas visual GSE yang 

sudah ada sebagai bagian dari kegiatan brand audit. 

 

3.1.1. Wawancara 

Raco (2010) mengatakan wawancara dilakukan untuk mengungkap padangan dan 

pikiran seseorang tentang suatu gejala atau peristiwa melalui pertanyaan yang 

diajukan. Buah pikiran partisipan, atau pihak yang diwawancarai,  ini kemudian 

dijadikan bahan analisis untuk menemukan masalah yang terjadi (hlm. 116). 

Metode wawancara yang digunakan penulis adalah metode wawancara terarah. 

Menurut Bungin (2005) wawancara terarah adalah wawancara yang dilakukan 

dengan bebas tanpa meninggalkan pokok permasalahan yang hendak dibahas dan 

ditanyakan (hlm. 128). Metode ini dilakukan karena narasumber yang penulis 

wawancarai memiliki kesadaran akan permasalahan yang dialami oleh GSE serta 

memiliki kemampuan menyampaikan pendapat yang baik (hlm. 129). 

 

 

Gambar 3.1. Penulis Bersama Reza Afisina 
(Dokumentasi Pribadi) 
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 Penulis telah melakukan sesi wawancara sebanyak tiga kali, yakni pada 

tanggal 7 Desember 2016, 13 Februari 2017, dan 17 Februari 2017. Ketiganya 

dilakukan di Gudang Sarinah Ekosistem, jalan Pancoran Timur 2E nomor 4, 

Pancoran, Jakarta Selatan. Wawancara yang dilakukan dengan Reza Afisina 

bertujuan memperoleh seluruh informasi tentang GSE mulai dari sejarah, visi 

misi, fenomena, dan masalah yang terjadi. Sedangkan wawancara yang dilakukan 

dengan Andang Kelana dilakukan untuk mengetahui proses kreatif dibalik logo 

dan identitas visual GSE yang sudah ada.  

 Wacana untuk mendirikan sebuah ekosistem atau platform seni kolaboratif 

sudah tercetus sejak lama oleh 3 kelompok seniman nirlaba yaitu Ruang Rupa, 

Serrum, dan Forum Lenteng. Tujuannya agar dapat berkegiatan bersama, 

berkolaborasi, memperluar jaringan dan saling bertukar ilmu. Keempat hal 

tersebut adalah hal yang dibutuhkan oleh para seniman dan pelaku kreatif untuk 

terus berkarya. Sampai pada akhirnya di tahun 2013, Ade Darmawan, pendiri 

Ruang Rupa, menemukan lokasi Gudang Sarinah ini. Melihat potensi yang besar 

pada lokasi yang awalnya digunakan sebagai gudang penyimpanan tersebut, pada 

tahun 2015 Gudang Sarinah diberdayakan menjadi lokasi diselenggarkannya 

pameran Jakarta Biennale 2015.  

 Setelah usai diselenggarakan Jakarta Biennale 2015, ketiga kelompok 

seniman ini kemudian mencoba memberdayakan potensi yang dimiliki Gudang 

Sarinah dengan cara mengelolanya menjadi ruang kreatif dan ekosistem seni. Atas 

persetujuan pihak pengelola Gudang Sarinahm\ ketiga kelompok seniman ini 

menginisiasikan lahirnya Gudang Sarinah Ekosistem sebagai platform seni 
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kolaboratif pada Mei 2016 di bawah pengelolaan Ruru Corps. Setelah terbentuk 

GSE, 3 kelompok seniman lainnya yaitu Jakarta 32C, Grafis Huru-Hara, dan OK 

Video turut bergabung menjadi bagian dari ekosistem tersebut. Keenam kelompok 

seniman yang tadinya berpencar  ini berkegiatan bersama dalam satu atap di 

bawah pengelolaan Ruru Corps.  

 

 

Gambar 3.2. Hall A Gudang Sarinah Ekosistem 
(Dokumentasi Pribadi) 

 

 Asung menyebut keenam kelompok seniman ini sebagai Art Collectove 

Compound (ACC). Asung menyebutkan GSE terdiri atas ACC dan Ruru Corps 

sebagai pengelola. Ruru Corps bertanggung jawab menangani unit bisnis GSE 

yang dananya kemudian disalurkan kepada keenam kelompok seniman ACC 

untuk keberlangsungan program yang mereka adakan. Dana yang diperoleh Ruru 

Corps berasal dari ruang sewa dan penjualan merchandise. Selain keenam 
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kelompok seniman ACC tersebut, kini telah bergabung dengan GSE unit kreatif 

lainnya seperti Studio Stud, Kelas Pagi, ONX Creative, dan White Shoes & The 

Couples Company.  

 

 

Gambar 3.3. Keadaan di Dalam Hall A Gudang Sarinah Ekosistem 
(Dokumentasi Pribadi) 

 

 

Gambar 3.4. Hall A dan B Gudang Sarinah Ekosistem 
(Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar 3.5. Hall C Gudang Sarinah Ekosistem 
(Dokumentasi Pribadi) 

 

 Area GSE memilki 3 hall besar yang masing-masing berukuran 3000 

meter persegi. Hall A dipergunakan sebagai kantor dari kelompok-kelompok 

seniman dan unit kreatif yang tergabung dalam GSE. Terdapat pula fasilitas 

seperti kantin, perpustakaan, ruang rapat/diskusi, dan ruang screening. Sedangkan 

hall B dan hall C adalah ruang yang disewakan oleh GSE untuk acara-acara. Reza 

juga menyebutkan bahwa GSE mengurasi penyewa hall B dan C dengan tidak 

menyewakan hall B dan C untuk kepentingan agama dan politik. Selain 

menyewakan hall B dan C, GSE juga melakukan penggalangan dana melalui 

program dari masing-masing kelompok senimannya dan program bulanan GSE 

yaitu Tumpah Ruah, pasar serba ada yang menjual beraneka ragam makanan, 

minuman, dan barang yang tidak lebih dari Rp 250.000,-. 
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Gambar 3.6. Ruang Sewa Hall B GSE 
(Dokumentasi Pribadi) 

 

 Saat ini GSE rutin mengadakan program dan pameran baik itu dari internal 

GSE atau berkolaborasi dengan komunitas, kedutaan, dan institusi lainnya. Taraf 

pameran tersebut beragam, mulai dari domestik hingga internasional, professional 

hingga mahasiswa, dan lain sebagainya. Dengan demikian GSE tidak membatasi 

secara spesifik area operasionalnya, dan membuka peluang untuk siapa saja dapat 

datang berkunjung, berpartisipasi, dan berkolaborasi dengan GSE bahkan hingga 

kancah internasional. 

 Reza Afisina mengatakan masalah yang saat ini dihadapi oleh GSE adalah 

identitasnya sebagai platform seni kolaboratif masih kurang dikenal publik. Saat 

ini GSE hanya sekedar dikenal sebagai ruang publik yang disewakan untuk acara-

acara. Keberadaan ekosistem seni yang dijalankan oleh 6 kelompok seniman dan 

unit kreatif lainnya di GSE masih belum diketahui oleh publik. Padahal GSE 

adalah satu-satunya platform seni kolektif dan kolaboratif di Jakarta bahkan 
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Indonesia. Dugaan Reza Afisina akan masalah ini adalah visi-misi dan fungsi 

GSE belum terwakilkan oleh logo yang sudah ada. 

 Andang Kelana menceritakan proses pengerjaan logo dan identitas visual 

GSE yang saat ini sudah ada. Logo GSE yang dibuat oleh Andang tampak berupa 

susunan tipografi yang bertuliskan Gudang Sarinah Ekosistem. Andang 

mengatakan logo yang dibuatnya tidak melalui proses riset dan brainstorming 

yang matang. Dengan demikian logo tersebut tidak dirancang untuk mewakili 

visi-misi dan fungsi GSE. 

 Wawancara yang penulis lakukan dengan Reza Afisina dan Andang 

Kelana memunculkan dua masalah yang terjadi pada identitas visual GSE saat ini. 

Yang pertama, logo GSE tidak representatif untuk dapat mewakili visi-misi dan 

fungsi GSE sebagai platform seni kolaboratif. Kedua, proses perancangan logo 

dan identitas visual GSE yang sudah ada tidak melalui proses kreatif yang baik. 

 

3.1.2. Observasi 

 

 

Gambar 3.7. Logo GSE di Hall A 
(https://www.whiteboardjournal.com/focus/33203/gudang-sarinah-ekosistem/) 
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Gambar 3.8. Praktik Pengaplikasian Logo GSE 
(Dokumentasi Pribadi) 

 

Observasi merupakan bagian dari kegiatan brand audit. Menurut Landa (2011) 

kegiatan ini merupakan tahapan orientation dari proses perancangan identitas 

visual (hlm. 242). Observasi dilakukan untuk mengamati penerapan logo dan 

identitas visual GSE untuk kemudian dianalisa permasalahannya. Menurut Landa 

(2011) suatu identitas visual perlu diterapkan dengan konsisten agar dapat tetap 

dikenali dengan mudah dan tetap terjaga integritasnya (hlm. 245). Dalam 

penerapannya, logo dan identitas visual GSE belum diaplikasikan secara konsisten 

baik dari segi warna, ukuran, dan konfigurasi. 
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 Andang Kelana mengatakan supergrafis yang tampak seperti pada gambar 

3.5 terinspirasi dari bentuk atap bangunan GSE. Pengaplikasian supergrafis 

tersebut hanya baru tampak pada environmental graphic bangunan GSE. 

Supergrafis tersebut tidak tampak pada website dan brosur GSE. Pada brosur GSE 

juga tampak adanya penggunaan warna biru muda pada logo dan beberapa elemen 

visual lainnya. Warna tersebut tidak muncul pada website dan environmental 

graphics GSE. Hal yang sama muncul pada pengaplikasian logo GSE di beberapa 

media promosi program yang mereka adakan. Pewarnaan logo GSE banyak 

mengalami perubahan warna. Hal tersebut juga terjadi pada ukuran dan 

konfigurasi. Belum ada aturan tentang ukuran minimum logo GSE. Selain itu 

belum diketahui pula bentuk konfigurasi utama dari logo GSE. Konfigurasi logo 

yang digunakan pada website dan brosur serta environmental graphics berbeda. 

Hal serupa terjadi pada berbagai media promosi program yang mereka adakan. 

 

3.1.3. Studi Existing 

Studi existing merupakan kegiatan competitive audit yang dilakukan sebagai 

bagian dari tahapan orientation dalam proses perancangan identitas visual 

menurut Landa (2011) (hlm. 242). Studi existing dilakukan untuk mengetahui 

positioning, SWOT, dan kompetitor dari GSE. Objek penelitian studi existing 

GSE adalah platform dan komunitas seni serupa yaitu Komunitas Salihara, 

Rumah Sanur Creative Hub, dan Bandung Crative City Forum.  
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3.1.3.1.  Komunitas Salihara 

 

Gambar 3.9. Logo Komunitas Salihara 
(www.whiteboardjournal.com) 

 

Komunitas Salihara adalah pusat seni yang aktif sejak 8 agustus 2008, berlokasi di 

Jalan Salihara 16, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Komunitas Salihara merupakan 

pusat seni privat multidisiplin pertama di Indonesia.Komunitas Salihara dibangun 

oleh sejumlah seniman, jurnalis, penulis, dan penggiat seni.  Komunitas Salihara 

memiliki 3 gedung utama yaitu Teater Salihara, Galeri Salihara, dan ruang kantor. 

Saat ini salihara sedang mengembangkan amfiteater, studio rekaman, dan 

guesthouse. 
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Gambar 3.10. Teater Atap Komunitas Salihara 
(www.whiteboardjournal.com) 

 

 Komunitas Salihara banyak dikunjungi oleh orang-orang yang hendak 

mengikuti program-program atau, pertunjukan, pameran, atau untuk sekedar 

berkumpul dan berdiskusi. Visi Salihara adalah untuk memfasilitasi kebebesan 

berekspresi dan menuangkan buah pikiran, menghargai perbedaan dan 

keberagaman, dan mengumpulkan sumber daya seni dan intelektual. Oleh karena 

itu Salihara memberikan ruang prioritas dan kesempatan untuk suatu inovasi dan 

karya-karya seni baru. Beberapa program yang Salihara jalankan ialah SIPFEST, 

Salihara Jazz Buzz, Salihara Literary Biennale, World Music Forum, dan berbagai 

macam kelas, diskusi, dan workshop. 
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Gambar 3.11.Galeri Teater Komunitas Salihara 
(www.flickr.com) 

 

 

Gambar 3.12. SWOT Komunitas Salihara 
(Dokumentasi Pribadi) 

Kelebihan dari Komunitas Salihara adalah lokasinya yang strategis. 

Komunitas Salihara terletak di jalan Salihara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 

Kemudian Komunitas Salihara juga terbuka terhadap semua genre seni serta 
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merupakan artspace tertua di Jakarta. Namun Komunitas Salihara tidak disubsidi 

oleh pemerintah atau kedutaan dalam penyelenggaraan programnya. 

 

Gambar 3.13. SWOT Logo Komunitas Salihara 
(Dokumentasi Pribadi) 

 

Logo Komunitas Salihara memiliki bentuk yang unik untuk dapat diingat 

dan dikenali audiens. Logo Komunitas Salihara juga merepresentasikan 

identitasnya sebagai artspace lintas genre dengan menggambarkan bunga Saliara 

yang merupakan jenis bunga jamak. Nama bunga tersebut juga memiliki 

kesamaan dengan nama Komunitas Salihara. Kelemahan logo Komunitas Salihara 

adalah detail dan bentuk bunga Saliara yang ada pada logo Komunitas Salihara 

akan mengalami kesulitan apabila diaplikasikan dalam ukuran yang kecil 

dikarenakan. 

3.1.3.2.  Rumah Sanur Creative Hub 
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Gambar 3.14. Logo Rumah Sanur Creative Hub 
(www.rumahsanur.com) 

 

Rumah Sanur Creative Hub (RSCH) adalah sebuah platform dan lokasi yang 

memungkinkan orang-orang untuk menjalin koneksi, berkolaborasi, dan berpesta 

bersama. RSCH berlokasi di Bali, Jl. Danau Poso, Sanur. RSCH juga berlokasi 

dekat dengan pantai. RSCH ingin menjadi rumah kedua sekaligus  rumah untuk 

melepas penat bagi para seniman, pelaku kreatif, pemikir, innovator, dan 

entrepreneur. Dengan konsep menjadi rumah, RSCH menaungi acara-acara 

seperti konser music, pameran, festival, pasar, presentasi, seminar, workshop, dan 

masterclass. RSCH memiliki fasilitas utama yaitu ruang kumpul atau coworking 

space. Fasilitas lainnya yang mendukung ialah sebuah kafe bernama Kopi Kultur, 

Teras Gandum sebuah Bar, dan concept store bernama to-ko.  
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Gambar 3.15. Rumah Sanur Creative Hub 
(www.zetizen.com) 

 

 

Gambar 3.16. Rumah Sanur Creative Hub 
(www.balipedia.com) 
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Gambar 3.17. SWOT Rumah Sanur Creative Hub 
(Dokumentasi Pribadi) 

 

RSCH memiliki program inkubasi dan kelas-kelas untuk lintas bidang 

kreatif. Lokasinya yang strategis dan dekat dengan pantai menjadikan RSCH 

menjadi salah satu destinasi favorit di Bali didukung dengan restoran dan berbagai 

macam fasilitas RSCH. Sebagai ruang kreatif, RSCH merupakan satu-satunya di 

Bali. Namun, RSCH tidak dapat mewadahi para seniman/pelukis karena tidak 

memiliki galeri serta ruang pertunjukan. Keberadaannya juga tidak disubsidi oleh 

pemerintah. 
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Gambar 3.18. SWOT Logo Rumah Sanur Creative Hub 
(Dokumentasi Pribadi) 

 

Logo RSCH memiliki keunikan untuk dapat dikenali dan diingat. Logo 

tersebut juga representatif terhadap visinya untuk menjadi vibrant destination 

melalui warna yang digunakan pada logo RSCH. Logo tersebut juga memiliki 

keterbacaan yang baik apabila diaplikasikan dalam ukuran kecil. Namun 

banyaknya warna yang dimiliki logo RSCH menjadi kendala tersendiri di 

percetakan. 
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3.1.3.3.  Bandung Creative City Forum 

 

Gambar 3.19. Logo Bandung Creative City Forum 
(www.bandungcreativecityforum.wordpress.com) 

 

Bandung Creative City Forum (BCCF) adalah perkumpulan komunitas kreatif 

yang berdiri pada 28 Desember 2008. BCCF merupakan forum lintas komunitas 

kreatif di Bandung yang kini telah menjadi organisasi mandiri. BCCF mensupport 

segala bentuk kegiatan dan program yang dijalankan oleh komunitas kreatif kota 

Bandung. Hal tersebut sebagai upaya BCCF yang memiliki impian untuk dapat 

mencetak wirausahawan-wirausahawan kreatif baru dan turut memajukan 

ekonomi kreatif agar Bandung dapat menjadi kota kreatif yang siap bersaing 

secara global. 

 BCCF seringkali mengadakan program yang bekerjasama dengan instansi 

tingkat nasional dan internasional seperti United Nations Environmen Programme 

(UNEP), TUNZA, dan juga Kementrian Lingkungan Hidup. Kemudian pada 

tahun 2011 BCCF akhirnya memiliki ruang kreatif pertamanya yang diberi nama 

Simpul Space 1 berlokasi Jl. Ir. H. Juanda No. 329. Tahun berikutnya diresmikan 

Simpul Space 2 yang beralamat di Jl. Purnawarman No. 70. Kini BCCF menaungi 
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acara-acara seperti pameran, diskusi, workshop, ekskursi, presentasi, dan 

pertemuan. 

 

 

Gambar 3.20. Bandung Creative City Forum 
(www.bandungcreativecityforum.wordpress.com) 

 

 

Gambar 3.21. SWOT Bandung Creative City Forum 
(Dokumentasi Pribadi) 
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Keberadaan BCCF ini didukung oleh pemerintah Bandung karena misinya 

untuk mewujudkan Bandung sebagai kota kreatif terbaik sedunia. BCCF memiliki 

2 lokasi ruang kreatif yang berlokasi strategis. Program-program kewirausahaan 

BCCF dan bidang kreatif lainnya mempertemukan para professional dan orang-

orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Namun, BCCF hanya memiliki 

ruang diskusi atau berkumpul. BCCF tidak memiliki ruang pertunjukan, galeri, 

dan fasilitas penunjang lainnya. BCCF juga belum memiliki domain dan kegiatan 

mengkomunikasikan identitasnya dengan baik. 

 

Gambar 3.22. SWOT Logo Bandung Creative City Forum 
(Dokumentasi Pribadi) 

 

Logo BCCF memiliki keunikan untuk dapat dikenali dan diingat. Logo 

BCCF juga fleksibel untuk diaplikasikan ke berbagai ukuran. Namun, logo BCCF 

tidak representatif untuk dapat mewakili fungsi BCCF sebagai forum dan ruang 

kreatif. Logo tersebut juga tampak kurang kredibel. 
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3.1.3.4.  Gudang Sarinah Ekosistem  

 

 

Gambar 3.23. Logo GSE 
(www.gudangsarinah.com) 

 

Sebagai satu-satunya platform seni kolaboratif di Jakarta, GSE dikomunikasikan 

kepada masyarakat bahwa Gudang Sarinah kini sudah menjadi GSE dan bukan 

lagi sebuah gudang atau sekedar ruang sewa. GSE memang memiliki 2 hall ruang 

sewa yang disewakan untuk mensubsidi  para kelompok-kelompok seniman GSE 

menjalankan program mereka. GSE merupakan platform seni kolaboratif yang 

memungkinkan terjadinya pertukaran ilmu, kolaborasi, dan koneksi. 

 

Gambar 3.24. SWOT GSE 
(Dokumentasi Pribadi) 
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GSE seringkali mengadakan program dan pameran yang didukung oleh 

kedutaan dan BEKRAF. Areanya yang sangat luas memungkinkan GSE untuk 

mengadakan program dan acara berskala besar. GSE juga memiliki sekumpulan 

kelompok seniman yang multidisiplin untuk memungkinkan terjadinya pertukaran 

ilmu dan kolaborasi. Sebagai platform seni kolaboratif, GSE merupakan satu-

satunya di Jakarta. Namun, bangunan GSE belum terasa nyaman untuk 

berkegiatan di dalamnya. GSE masih memerlukan adanya renovasi dan 

pemenuhan standar operasional keselematan gedung. Selain itu image 

gudang/ruang sewa masih sangat melakat pada GSE. Keberadaan GSE juga 

terancam oleh munculnya Jakarta Creative Hub. GSE dapat membenahi fasilitas 

dan memperbaiki identitas visualnya agar dapat dikenal sebagai platform seni 

kolaboratif,  

 

Gambar 3.25. SWOT Logo GSE 
(Dokumentasi Pribadi) 
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Logo GSE fleksibel untuk diaplikasikan ke berbagai macam ukuran. 

Namun logo GSE tidak memiliki keunikan untuk dapat dikenali dan diingat 

dengan mudah. Logo GSE juga tidak representatif untuk mewakili fungsi GSE 

sebagai platform seni. GSE dapat membenahi identitas visual GSE dengan 

pengaplikasian yang lebih konsisten dan membuat logo yang lebih representatif. 

 

Gambar 3.26. Head to Head dengan Komunitas Salihara 
(Dokumentasi Pribadi) 
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Kemudian penulis melakukan perbandingan head to head antara GSE 

dengan brand yang paling mendekati dengan GSE yaitu Komunitas Salihara. GSE 

dan Komunitas Salihara sama-sama yang pertama di Jakarta. Hanya saja GSE 

sebagai platform seni, Komunitas Salihara sebagai artspace. Dilihat dari identitas 

visual dan logonya, Komunitas Salihara memiliki logo yang lebih representatif 

dan identitas visual yang baku. GSE belum memiliki logo yang representatif, 

sehingga sampai saat ini GSE masih dikenal sebagai gudang. Padahal GSE 

memiliki potensi yang tak kalah besar untuk berkembang karena keberadaannya 

yang didukung oleh pemerintah dan kedutaan, lokasi yang tak kalah strategis, dan 

areanya yang sangat luas. Komunitas Salihara unggul dalam mengkomunikasikan 

brand dan bangunannya yang nyaman. 

 

3.2. Metodologi Perancangan 

Landa (2011) mengatakan tahapan-tahapan proses kreatif dalam merancang logo 

dan identitas visual adalah sebagai berikut (hlm. 240) : 

1. Orientation 

Sebelum memulai perancangan, Macario (2009) mengatakan tahapan ini 

dilakukan untuk memahami permasalahan, harapan, serta postioning dari GSE . 

Hal-hal tersebut kemudian dirangkum menjadi brief desain yang dipakai sebagai 

pedoman perancangan konsep identitas visual GSE. Untuk menghasilkan brief 

desain tersebut maka diperlukan riset untuk mengetahui segala informasi tentang 

perusahaan, kompetitor, dan  produk atau jasa yang dihasilkan (hlm. 149). Audit 

brand atau menggali segala informasi tentang GSE, masalah, dan harapan yang 
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hendak dicapai GSE; didapatkan melalui wawancara yang penulis lakukan dengan 

Reza Afisina dan juga observasi. Permasalahan yang dihadapi GSE juga diperoleh 

melalui kuesioner online. Studi existing dilakukan untuk mengetahui kompetitor 

dan positioning GSE. 

2. Analisis Masalah 

Setelah mengumpulkan segala informasi seputar GSE yang diperoleh pada 

tahapan riset, kemudian penulis menganalisis dan menemukan hal-hal yang 

menjadi permasalahan GSE. Setelah menemukan kemudian masalah tersebut 

penulis memikirkan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan dan harapan 

yang hendak dicapai oleh GSE yang diwujudkan melalui sebuah brief desain. 

3. Perumusan Konsep 

Tahapan ini dilakukan untuk menghasilkan ide dan konsep perancangan identitas 

visual GSE. Brainstorming dilakukan dari segala informasi yang dihasilkan pada 

tahapan riset dan analisis. Informasi yang telah terkumpul tersebut kemudian 

diwujudkan dalam bentuk mind-mapping. Airey (2011) mengatakan mind-

mapping berfungsi untuk menghasilkan beberapa alternatif konsep desain yang 

sesuai dengan brief (hlm. 90). 

4. Perancangan  

Perancangan identitas visual berangkat dari ide dan konsep yang telah ditetapkan 

dari hasil brainstorming. Perancangan identitas visual dimulai dari sketsa kasar 

hingga visualisasi. Landa (2011) mengatakan perancangan identitas visual dimulai 

dari logo, karena logolah yang kemudian menjadi landasan kerangka dan aspek 

visual lainnya dalam identitas visual (hlm.243). 

Perancangan Ulang Identitas..., Yoanes C. Yuditya Halim, FSD UMN, 2017



52 
 
 

5. Implementasi 

Setelah identitas visual usai dirancang, kemudian diaplikasikan pada media-media 

yang dibutuhkan oleh pihak GSE dan diwujudkan dalam bentu Graphic Standard 

Manual sebagai pedoman pengaplikasian identitas visual yang baku. 
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