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ABSTRAK 

Masithosari, Enggar., 2019. “Perancangan Media Promosi GALLERY 360 

Semarang”.Proyek StudiJurusan SeniRupa FakultasBahasadan 

SeniUniversitas Negeri Semarang.PembimbingDr. Eko Haryanto, S.Pd, 

M.Ds 

Kata Kunci: Media Promosi, GALLERY 360 Semarang 

Rumah 360 merupakan salah satu tempat yang bisa diakses untuk para pelaku seni 

maupun masyarakat dengan nama Gallery 360 yang saat ini akan dikenalkan pada 

publik. Terdapat 4 unit bisnis di dalam Rumah 360, yaitu : Widya Mitra, Kursus 

Bahasa Belanda, UD Semarak dan Gallery 360. Keempat bisnis tersebut hanya 

diurus oleh satu orang, Sehingga perkembangannya kurang signifikan. Oleh 

karena itu hal ini menjadikan seorang pemilik dan pengelola Gallery 360 harus 

mempunyai strategi dalam mempertahankan eksistensi yang dimiliki. Salah satu 

cara yang dapat ditempuh adalah melalui promosi. Proses perancangan media 

promosi ini melalui beberapa tahapan, diantaranya adalah pra produksi. Pada 

tahapan ini dilakukan pengumpulan data, dengan cara wawancara dengan pihak 

yang terkait. Selain itu juga melakukan observasi. Tahapan selanjutnya adalah 

produksi. Pada tahapan ini membuat rancangan desain yang disesuaikan dengan 

target pengunjung, Dalam proses produksi menggunakan software Adobe 

Photoshop dan Corel Draw. Dan tahapan yang terakhir adalah pasca produksi. 

Pada tahapan ini dilakukan penyajian karya, dalam hal ini adalah melakukan 

pameran.Hasil akhir proyek studi ini berupa media promosi dengan menyajikan 

pameran yang kemudian dikemas dalam suatu pameran di Gallery 360 dengan 

luas bangunan (8x23x3) meter persegi menggunakan media instalasi, cetak 

danaudiovisual. Diharapkan media tersebut mampu memberikan informasi kepada 

pengunjung. Sehingga pengunjung dapat memperoleh informasi mengenai Gallery 

360 Semarang. 
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ABSTRACT 

Masithosari, Enggar., 2019. “The Design of Promotion Media ofGALLERY 360 

Semarang”.A Study Project of the Program of Fine Arts, the Faculty of 

Language and Art, Semarang State University.Advisor: Dr. Eko Haryanto, 

S.Pd, M.Ds 

Keywords: Promotion Media, GALLERY 360 Semarang 

Rumah 360 is one of places that can be accessed by artists and public using the 

name of Gallery 360 that will be introduced to the public this time. There are 

4business units in Rumah 360, those are: Widya Mitra, Dutch Language Course, 

UD Semarak and Gallery 360. These four businesses are only managed by one 

person so that the development is not significant. Due to this situation, the owner 

and the manager of Gallery 360 try to find new strategies to maintain its existence. 

One way to be taken is by promotion.The designing process of this promotion 

media has several stages, one of which is pre-production.At this stage the data is 

collected by means of interviews with relevant parties. In addition, observations 

are also made. The next stage is production. At this stage designs are made 

adjusted to the audience target.The software used in the production process is 

Adobe Photoshop and Corel Draw. Post production is the last stage. At this stage 

the design works are presented in an exhibition. The final result of this study 

project is in the form of promotion media and it is presented in Gallery 360, a 

building with an area of 552m
2
, using installation and printed media and audio 

visual. It is expected that the media is able to provide information to visitors, so 

that the visitors can get more information about Gallery 360 Semarang. 
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1. BAB I     

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.1.1 Alasan Pemilihan Tema 

Peralihan zaman dari waktu ke waktu telah memberikan dampak kepada 

masyarakat luas di berbagai aspek, salah satunya adalah mengenai gaya hidup. 

Sebagian masyarakat menganggap di zaman serba modern, kebutuhan akan 

tempat hiburan adalah sesuatu yang penting. Padatnya rutinitas setiap hari dan  

beban pikiran untuk memenuhi tanggung jawab pekerjaan dan kebutuhan sehari 

hari menyebabkan sebagian masyarakat membutuhkan tempat untuk 

menenangkan, menyegarkan pikiran kembali sekaligus dengan suatu karya yang 

bisa menjadi sarana edukasi. Perubahan gaya hidup masyarakat juga tidak terlepas 

dari segala informasi dari luar yang berkaitan dengan isu-isu budaya dan sosial. 

Era globalisasi pun semakin mempermudah pertukaran informasi yang terjadi di 

berbagai belahan dunia. 

Hal  tersebut justru bisa menjadi peluang bisnis di berbagai bidang.Hingga 

saat ini banyak sekali tempat-tempat menarik yang bermunculan. Sebagai salah 

satu kota besar di Indonesia sekaligus sebagai ibu kota Jawa Tengah, Semarang 

juga tidak luput dari perilaku yang konsumtif dan mengikuti tren. Pertumbuhan 

ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang sedang berkembang juga 

memberikan pengaruh terhadap gaya hidup dan pola pikir masyarakatnya. 
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Peluang bisnis yang sedang marak di berbagai daerah adalah tempat yang 

menarik dan beredukasi,salah satunya adalah gallery.Gallery ini sudah banyak 

bermunculan di berbagai kota. Biasanya pengelolaangallery ini dikelola oleh 

pelaku seni maupun pribadi yang memiliki kecintaan terhadap bidang kesenian 

dan budaya. 

Kebutuhan wadah untuk para pelaku seni yang berbanding terbalik dengan 

fasilitas publik menjadi peluang yang cukup baik untuk perkembangan gallery. 

Selain memenuhi kebutuhan akan wadah untuk para pelaku seni, gallery juga 

memberikan fasilitas yang cukup untuk para pelaku seni dibandingkan dengan 

penyewaan ruang publik lainnya hingga layak untuk dijadikan sarana dan pra 

sarana pelaku seni maupun masyarakat umum itu sendiri. Selain itu perubahan 

gaya hidup masyarakat dalam era modern yang serba instan juga membuka 

peluang baik untuk para pengelola gallery maupun pelaku seni. Alasan kebutuhan 

memaksimalkan ruang publik dalam  nilai fungsi, membuat setiap pengelola 

tempat berusaha untuk menciptakan inovasinya menjadi lebih menarik untuk 

dikunjungi, salah satunya yaitu gallery. 

MenurutKamus Besar Bahasa Indonesia, gallery  adalah ruangan  atau 

gedung tempat memamerkan benda atau karya seni dan sebagainya. Beberapa 

tahun terakhir ini tempat-tempat menarik di Indonesia berkembang pesat, 

sehingga banyak terjadi persaingan bagaimana pengelolaan  gallery yang layak 

dinikmati pelaku seni maupun masyarakat umum itu sendiri. Hal tersebut 

memunculkan perbedaan kualitas yang bermacam-macam pula dikalangan para 
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pengelola, pelaku seni maupun masyarakat umum yang turut serta mengapresiasi 

gallery itu sendiri. 

Meski memiliki peluang yang sangat baik, Persaingan tempat-tempat 

menarik salah satunya gallery di lingkup Semarang dan sekitarnya cukup padat, 

seperti Gallery 360, Gallery Oudetrap, Gallery Keris, Gallery Semarang, Gellery 

Galeri, dan lain sebagainya. Namun kepadatan dalam bidang ini membuat 

tantangan  tersendiri untuk digeluti. Tidak sedikit gallery baru yang berdiri namun 

memilih untuk berganti konsep karena tidak mampu mempertahankan untuk 

bersaing dengan tempat menarik maupun gallery lainnya. Semakin padatnya 

persaingan antargallery mengharuskan setiap pengelola mempunyai pembedaan 

tersendiri untuk kualitas yang dihasilkan, baik dari segi pelayanan, fasilitas hingga 

promosi. Keadaan yang seperti ini membutuhkan strategi bersaing yang tepat 

untuk suatu bisnis agar mendapatkan posisi yang lebih unggul dibandingkan 

dengan gallery lainnya. Lantas setiap pengurus harus melihat pengaruh dari 

strategi yang dihasilkan dari gallery lainnya yang berkualitas. Berbagai cara 

dilakukan oleh setiap pengelola gallery untuk menarik minat para pelaku seni 

maupun masyarakat umum dalam kegiatanya. Cukup banyak media promosi yang 

sedang gencar-gencarnya dilakukan lengkap dengan kegiatan yang menarik demi 

mempertahankan eksistensi gallery dan demi meningkatkan angka pengunjung 

baik melalui media iklan elektronik maupun non elektronik. 
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Gambar 1.1Logo Gallery 360 Semarang 

Gallery ini suatu tempat yang cukup menarik karena kebutuhan ruang 

publik sebagai wadah para pelaku seni maupun sebagai tempat hiburan serta 

edukasi untuk masyarakat umum banyak dibutuhkan diera eksistensi yang cukup 

tinggi saat ini. Rumah 360 merupakan salah satu tempat yang bisa diakses untuk 

para pelaku seni maupun masyarakat dengan nama Gallery 360 yang saat ini akan 

dikenalkan lebih pada publik. Gallery 360 mulanya adalah Gallery Garasi yang 

berlokasi di jalan Singosari, sebuah kontrakan garasi yang kemudian disulap 

sebagai gallery untuk wadah para pelaku seni dan masyarakat penikmat seni. 



5 

 

 

 

Hingga pemilik Gallery Garasi memutuskan untuk memaksimalkan Rumah 360 

untuk lebih bermanfaat, dengan berpindahnya Gallery tentu berganti pula nama 

gallery menjadi Gallery 360 terletak di lantai 2 rumah 360. 

Gallery 360 berdiri sejak 3 tahun lalu dan memiliki tempat yang cukup 

minimalis Memiliki luas tanah 252 m2 dengan luas bangunan 504 m2, dilengkapi 

dengan kurang lebih 72 kursi, 10 buah meja, 2 kipas angin tiap ruangan , dan 1 

AC tiap ruangan diharapkan dapat membuat peluang usaha Gallery 360 lebih 

dikenal. Oleh karena itu hal ini menjadikan seorang pemilik dan pengelola Gallery 

360 harus mempunyai strategi dalam mempertahankan eksistensi yang dimiliki. 

Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melalui promosi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus rumah 360 pada tanggal 07 

Februari 2018, terdapat 4 unit bisnis di dalam gedung, yaitu : Widya Mitra, 

Kursus Bahasa Belanda, UD Semarak dan Gallery 360. Widya Mitra adalah suatu 

perkumpulan yang ditujukan untuk kegiatan seni, budaya dan warisan budaya 

yang bersifat non profit.Sedangkan UD Semarak merupakan bisnis dibidang 

pembuatan kaos-kaos semaranga, souvenir dan merchandise. Dan Kursus Bahasa 

Belanda yang juga ikut melestarikan bahasa pada jaman dahulu untuk ikut 

membantu menghidupi Rumah 360. Ketiga bisnis tersebut hanya diurus oleh satu 

orang, sehingga pengelola tidak dapat fokus untuk mempromosikan Gallery 360 

secara maksimal. Pengelola Rumah 360 menambahkan bahwa keberadaannya 

susah diketahui oleh masyarakat luas karena berlokasi dengan deretan ruko-ruko 

dan bentuknya seperti rumah tidak nampak seperti gallery, sehingga 
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perkembangannya kurang signifikan. Hal ini dikarenakan kurangnya promosi 

yang dilakukan pihak Rumah 360. Selama ini promosi Gallery 360 masih 

menginduk di akun Widya Mitra yang mana adalah salah satu unit bisnis yang ada 

dalam Rumah 360 seperti fanpage Widya Mitra, Web Widyamitra.net, Instagram 

Widya Mitra yang kini pun juga tidak aktif karena keterbatasan SDM dan masih 

sangat mengandalkan sistem getuk tular atau cerita dari mulut ke mulut para 

pengapresiasi Gallery 360. Sehingga menyebabkan kurangnya akses untuk 

mencari informasi lengkap tentang Gallery 360. 

Saat ini Gallery 360 sedang proses dekorasi ulang ruang pamer , dan disaat 

bersamaan diera yang serba eksis di media sosial membuat pengurus berkeinginan 

untuk mengenalkan lebih luas tentang Gallery 360 kepada publik. Secara tidak 

langsung hal tersebut meningkatkan kepercayaan diri pengurus Gallery 360 untuk 

masuk ke sasaran pengguna ruang publik yang dituju.Selama kurang lebih 4 tahun 

keberadaannya, Gallery 360 hanya memiliki logo dan belum digunakan sebagai 

media promosi. 

Melihat kondisi yang demikian, media iklan elektronik maupu non 

elektronik kemudian dapat dijadikan salah satu strategi sebagai upaya 

memperkuat posisi dan citra Gallery 360 agar mudah diakses informasinya, 

semakin dikenal dan diakui oleh masyarakat. Inilah yang menjadi latar belakang 

pemilihan tema oleh penulis dan tertarik untuk melakukan perancangan  media 

promosi yang tepat dan  mencerminkan karakter Gallery 360 sehingga sesuai 
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dengan harapan atau kondisi Gallery 360, dalam bentuk proyek studi dengan  

judul “Perancangan Media Promosi GALLERY 360 Semarang”. 

1.1.2 Alasan Pemilihan Jenis Karya 

Gallery 360 ini dirasa belum secara efektif mengoptimalkan penerapan identitas 

visualnya ke dalam media promosi yang ada. Hal tersebut dikarenakan dari sekian 

banyak media promosi yang dapat dimanfaatkan, promosi utama yang digunakan 

Gallery 360 hanya dengan cara menyebarkan informasi dari media promosi yang 

dimiliki penyewa Gallery 360 kepada publik dan melalui media sosial yang masih 

menginduk diakun Widya Mitra untuk menarik minat konsumen. Bagi pengurus 

Gallery 360, dengan menampilkan kembali foto-foto dokumentasi suatu acara 

yang sudah berlangsung diakun Widya Mitra belum menjadi media promosi yang 

kuat. Diharapkan nantinya masyarakat semakin mengenal Gallery 360 dan 

tentunya menjadikan bahan pembicaraan masyarakat, sehingga secara otomatis 

masyarakat juga merekomendasikan Gallery 360 ini sebagai tempat berkegiatan 

yang berkaitan dengan kesenian, budaya dan warisan sekaligus menarik untuk 

dikunjungi. 

Oleh karena itu pengelola Gallery 360 berkeinginan untuk mencoba jalur 

media promosi lainnya untuk mendatangkan minat pengunjung, mengingat 

Gallery 360 adalah suatu tempat yang bisa dikunjungi dan mengedukasi tentang 

kesenian, budaya dan warisan. Untuk mendukung hal tersebut, maka penggunaan 

berbagai media promosi menjadi sangat penting dalam  mengkomunikasikan 

suatu produk atau jasa agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Terdapat langkah 
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awal yang harus diperhatikan dalam menentukan media promosi yaitu siapa target 

pengunjung dan target utama pengunjung dari Gallery 360 adalah pelaku seni dan 

masyarakat umum terutama anak-anak muda. 

Konsep media promosi yang dirancang merupakan perpaduan antara 

media promosi cetak, audiovisual dan media promosi online, sehingga diharapkan 

dapat berjalan sinergi dengan tujuan agar tiap-tiap media dapat saling melengkapi. 

Alasan pemilihan media promosi tersebut karena melihat karakter target 

pengunjung Gallery 360 serta kelebihan dan kekurangan masing-masing media 

promosi tersebut. Jika hanya menggunakan satu media promosi saja sebagai 

media promosi, maka efektivitasnya menjadi terbatas karena karakter masing-

masing media dapat membatasi penyampaiannya kepada target yang hendak 

dituju. 

1.1.3 Analisis SWOT 

Sebelum menentukan jenis karya yang dibutuhkan sebagai media promosi,terlebih 

dahulu dilakukan analisis kebutuhan klien berupa analisis SWOT, guna 

merumuskan konsep perancangan strategi yang tepat bagi Gallery 360.Analisis 

SWOT merupakan metode perancangan strategi yang digunakan untuk 

mengevaluasi kekuatan (strenght), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), 

serta ancaman (threat). Segi kekuatan dan kelemahan termasuk dalam faktor 

internal, sedangkan peluang dan ancaman termasuk dalam faktor eksternal. 
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Tabel 1.1. Matriks Analisis S.W.O.T 

Faktor Internal Faktor Eksternal 

Strengths/ 

Kekuatan (S) 

Weakness/ 

Kelemahan (W) 

Opportunities/ 

Peluang (O) 

Threats/ 

Tantangan (T) 

1. Gallery 360 resmi 

dibuka pada tahun 

2015 dengan 1 

pengurus yang 

sekaligus menjadi 

guide pengunjung.  

2. Pelayananpengurus 

bersifat ramah dan 

bersahabat. 

3. Gallery 360 dikenal 

publik memiliki 

tempat yang 

minimalis dan sudah 

dilengkapi dengan 

fasilitas kurang lebih 

72 kursi, 10 buah 

meja, 2 kipas angin 

tiap ruangan , dan 1 

AC tiap ruangan. 

4. Harga yang 

terjangkau lengkap 

dengan fasilitas yang 

sudah disebutkan 

diatas dibandingkan 

dengan Gallery 

lainnya 

1. Gallery 360 

saat diresmikan 

tahun 2015 

hanya memiliki 

Logo,dan 

belum pernah 

diterapkan pada 

media iklan 

apapun sebagai 

media promosi 

2. Media promosi 

yang digunakan 

Gallery 360 

belum cukup 

efektif karena 

promosi utama 

masih 

menginduk 

dengan akun 

Widya Mitra 

dan 

rekomendasi 

dari para 

kerabat, teman 

atau saudara 

yang sudah 

pernah 

berkunjung. 

3. Kurangnya 

SDM, hanya 

diurus oleh satu 

pengurus. 

1. Gallery 360 

memiliki 

jaringan 

pengunjungyan

g cukup luas. 

2. Menurut 

pengurus 

Gallery 360, 

peluang gallery 

berkaitan 

dengan gaya 

hidup 

masyarakat 

adalah peluang 

besar, 

mengingat 

anak-anak 

muda sekarang 

yang sering 

memposting 

foto tempat-

tempat menarik 

di berbagai 

media sosial. 

1. Menurut pengurus 

sendiri bagian 

paling sulit dan 

menjadi tantangan 

tersendiri adalah 

mempromosikan 

Gallery 360 itu 

sendiri. 

2. Banyaknyakompeti

tor dengan bidang 

sejenis yang lebih 

dahulu terjun dan 

sudah 

berpengalaman. 

3. Perbandingan 

dengan kompetitor 

antara lain ada 

pada tampilan, 

pelayanan, 

kelengkapan 

fasilitas dan harga 

yang terjangkau. 

4. Cara meyakinkan 

masyarakat 

terutama para 

pelaku seni agar 

menjadi 

pengunjung tetap 

dan menarik 

pengunjung baru. 
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Strategi menggunakan 

kekuatan untuk 

memanfaatkan peluang 

(SO) 

Stratergi 

menggunakan 

kelemahan untuk 

memanfaatkan 

peluang (WO) 

Strategi 

menggunakan 

kekuatan untuk 

menghadapi 

tantangan (ST) 

Strategi menggunakan 

kelemahan untuk 

menghadapi tantangan 

(WT) 

1. Mempertahankan 

kualitas pelayanan 

dan ketersediaan 

fasilitas agar para 

pengunjung dan 

pengguna ruang 

pamer merasa puas 

serta nyaman 

sehingga dapat 

mempertahankan 

pengunjung yang 

sudah ada dan 

menarik pengunjung 

baru. 

2. Gallery 360 tetap 

selalu berusaha untuk 

meng-

updatebeberapakegia

tan terbaru dan 

dekorasi baru untuk 

target 

pengunjungnya. 

3. Dilakukannyacara 

yang unik/inovasi 

untuk menarik 

pengunjung dengan 

membuat hiasan tata 

ruang Gallery 360. 

1. Sebagai strategi 

untuk 

mengenalkan 

dan 

memperkuat 

posisi serta citra 

Gallery 360, 

maka 

diperlukan 

perancangan 

baru media 

promosi yang 

kreatif dan 

komunikatif, 

sepertistationer

y set,media 

iklan, seragam 

karyawan, serta 

merchandise, 

sehingga 

diharapkan 

dapat 

meningkatkan 

angka 

pengunjungGall

ery 360.   

1. Meningkatkan 

kemampuan 

pengurus dan 

pengalaman 

Gallery 

360untuk lebih 

dikenal di 

daerah maupun 

nasional agar 

bisa bersaing 

dengan 

gallerylain yang 

sejenis. 

2. Berusaha 

memberikan 

kualitas dan 

pelayanan yang 

terbaik agar 

para 

pengunjung 

merasa puas 

dan pengguna 

jasa ruangan 

tidak berpindah 

tempat.  

1. Untuk 

meningkatkan 

jumlah pengunjung 

dan 

mempertahankan 

nama Gallery 360 

agar tetap dikenal 

publik, maka 

Gallery 360 

berinisiatif 

melakukan 

perancangan media 

iklan dengan 

identitas visual 

yang lebih 

mencerminkan 

ciri/karakter 

Gallery 360 yang 

kemudian 

diterapkan pada 

media promosi 

cetak  danonline 

untuk menunjang 

penyebaran 

informasi terkait 

jasa yang 

ditawarkan Gallery 

360. 

 

Berdasarkan hasil matriks menggunakan analisis SWOT yang sudah 

diuraikan di atas, dapat diidentifikasi bahwa yang dibutuhkan Gallery 360 adalah 

perancangan baru media promosi dengan identitas visual yang sudah ada yaitu 

berupa logo.Kemudian dilanjutkan dengan penerapan identitas visual di setiap 

media promosi yang dapat menampilkan identitas Gallery 360 secara konsisten, 

sehingga sebuah gallery perlu memegang prinsip unity (kesatuan). Media promosi 
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yang dipilih merupakan perpaduan antara media promosi tercetak dan media 

online. Beberapa identitas visual yang sudah dibuat nantinya akan diterapkan pada 

stationery set, media iklan, seragam karyawan, dan media promosi pendukung 

lainnya berupa merchandise. 

 

1.1.4 Stationery Set 

Dalam desain grafis arti stationary adalah peralatan kantor yang dicetak dan 

merupakan gambar yang harus didesain agar menarik dan menggambarkan citra 

perusahaan. contoh: kartu nama, email template, kop surat, amplop, cover CD, 

member card dll, sedangkan dalam membuat stationary kita dapat menggunakan 

sowftware desain grafis umum seperti Photoshop, Adobe Illustrator atau 

CorelDraw. Stationery set merupakan media yang digunakan sebagai material 

surat-menyurat karena di dalamnya terdapat identitas perusahaan lengkap dengan 

nomor telepon, alamat situs facebook, instagram, e-mail,webserta alamat gallery 

yang dapat dikunjngi. Stationery setyang akan digunakan antara lain : kartu nama, 

stempel dan buku tamu. Alasan dibuatnya stationary set karena benda-benda 

tersebut fungsional dan sangat berperan penting dalam hal yang biasa digunakan 

dalam keperluan bisnis. 

 

1.1.5 Media Iklan 

Media iklan termasuk salah satu media komunikasi grafis yang dipakai untuk 

mengantar dan menyebar luaskan pesan-pesan iklan. Media iklan yang akan 



12 

 

 

 

digunakan yaitu : brosur, katalog, dan company profile. Alasan dibuatnya media 

iklan bertujuan untuk menampilkan informasi singkat mengenai tempat yang 

ditawarkan Gallery 360. 

 

1.1.6 Seragam Karyawan 

Dibuatnya seragam karyawan adalah sebagai salah satu simbol yang menunjukkan 

identitas para karyawan agar berbeda dengan perusahaan lain. 

 

1.1.7 Merchandise 

Media promosi yang cukup memberi kesan pada pengunjungyaitu 

Merchandise,agar senantiasa ingat tentang keunggulan yang ditawarkan oleh 

Gallery 360. Alasan dibuatnya merchandise berfungsi sebagai pemberian kenang-

kenangan (special gift) kepada pengunjung, dengan syarat sudah menjadi 

pengunjung setia, bisa juga dijual untuk para peminat produk. Merchandise yang 

dibuat berupa blankbook, kaos, dan kalender. 

Dari hasil produk itulah diharapkan masyarakat menjadi tahu tentang 

keberadaan Gallery 360.Perancangan media tersebut tentunya dengan 

pertimbangan dan hasil diskusi dengan pengurus gallery dari Gallery 360.Yang 

menjadi permasalahan dan perlu dikembangkan dalam Proyek Studi ini adalah 

bagaimana rancangan identitas visual gallery dapat diterapkan pada media 

promosi tercetak dan media online yang sesuai dengan kondisi atau harapan 

pengurus agar lebih dikenal masyarakat luas. 
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1.2 Tujuan dan Manfaat Proyek Studi 

1.2.1 Tujuan Proyek Studi 

Karya Proyek Studi “Perancangan Media Promosi GALLERY 360 Semarang” ini 

bertujuan: 

1.2.1.1 Mengaplikasikan pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh di 

perkuliahan ke dalam bentuk karya yang berkaitan dengan Desain 

Komunikasi Visual berupa perancangan media promosi dengan identitas 

visual berupa logo, kemudian diterapkan ke media cetak maupun media 

online. 

1.2.1.2 Memperdalam keahlian dalam pembuatan media promosi.  

1.2.1.3 Menghasilkan karya media alternatif komunikasi sebagai upaya 

mempromosikan Gallery 360. 

 

1.2.2 Mafaat Pembuatan Karya 

Hasil Proyek Studi ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak. 

Manfaatnya adalah sebagai berikut: 

1.2.2.1 Bagi Penulis 

Selain mengembangkan kreativitas berkarya, tentunya dengan melakukan 

perancangan media promosi dengan identitas visual logo Gallery 360 yang tepat 

sehingga penulis dapat mengetahui permasalahan tentang strategi komunikasi, 
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segmentasi pasar dan kebutuhan promosi terkait Gallery 360 serta mampu 

menyelesaikan permasalahan melalui Desain Komunikasi Visual. 

1.2.2.2 Bagi Gallery 360 

Dengan adanya perancangan media promosi ini diharapkan nantinya dapat 

digunakan oleh Gallery 360 sebagai media alternatif komunikasi yang dapat 

mempresentasikan visi dan misi perusahaan untuk sarana media promosi yang 

lebih kreatif dan komunikatif, sehingga dapat membantu perusahaan dalam 

memberikan informasi yang jelas untuk menarik perhatian dan mempengaruhi 

konsumen. 

1.2.2.3 Bagi Perguruan Tinggi 

Diharapkan hasil Proyek Studi ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi 

pihak perpustakaan dan dapat menjadi bahan bacaan yang dapat menambah ilmu 

pengetahuan serta informasi bagi mahasiswa lainnya terkait kajian yang relevan 

yaitu perancangan ulang identitas visual perusahaan serta penerapannya pada 

media promosi. 

1.2.2.4 Bagi Masyarakat/Konsumen 

Hasil perancangan media promosi dengan identitas visual perusahaan dapat 

memberikan informasi lebih kepada masyarakat tentang ruangan yang ditawarkan 

oleh Gallery 360 yang memiliki kualitas pelayanan yang berbeda sehingga 

mampu bersaing dengan gallery lain yang bergerak dalam bidang yang sama serta 

masyarakat dapat lebih  nmengenal keberadaan Gallery 360.



 

 

  

 15 

2. BAB II    

 LANDASAN KONSEPTUAL 

2.1 Desain Komunikasi Visual 

2.1.1 Pengertian Desain Komunikasi Visual 

Menurut Tinarbuko (2015:5) dalam bukunya yang berjudul “DEKAVE Desain 

Komunikasi Visual-Penanda Zaman Masyarakat Global”, Desain Komunikasi 

Visual adalah ilmu yang mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan daya 

kreatif, yang diaplikasikan dalam berbagai media komunikasi visual dengan 

mengolah elemen desain grafis terdiri dari gambar, huruf, warna, komposisi dan 

layout.Semuanya itu dilakukan guna menyampaikan pesan secara visual, audio, 

dan audio visual kepada target sasaran yang dituju. 

Dalam pandangan Anggraini dan Nathalian (2016:15) Desain Komunikasi 

Visual merupakan seni alam menyampaikan informasi atau pesan dengan 

menggunakan bahasa rupa/visual yang disampaikan media berupa desain.Desain 

Komunikasi Visual bertujuan menginformasikan, mempengaruhi, hingga 

mengubah perilaku target sesuai dengan tujuan yang ingin diwujudkan.Proses 

desain pada umumnya memperhitungkan aspek fungsi, estetika, dan berbagai 

aspek lainnya, yang biasanya datanya didapatkan dari riset, pemikiran, 

brainstorming,maupun dari desain yang sudah ada sebelumnya.

Berdasarkan beberapa konsepsi di atas, dapat ditegaskan bahwa yang 

dimaksud dengan desain komunikasi visual adalah ilmu yang mendasarkan pada 

tiga hal, yaitu konsep berkomunikasi, melalui ungkapan daya kreatif, melalui 
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berbagai media, dengan tujuan agar gagasan bisa diterima oleh orang atau 

kelompok yang menjadi sasaran penerima pesan. Ilmu Desain Komunikasi Visual 

juga sebagai salah satu bagian dari teknik berkomunikasi yang memberikan citra 

terhadap sesuatu yang akan dikomunikasikan. Dengan demikian, penerima 

informasi bukan hanya berubah dari tidak tahu menjadi tahu, tetapi sekaligus 

dipengaruhi bahkan disugesti melalui pesan yang disampaikan. 

Anggraini dan Nathalian (2016:15) menjelaskan, desain komunikasi visual 

memiliki fungsi dasar, yaitu sebagai sarana identifikasi (branding), sebagai sarana 

informasi, pengendalian, pengawas, dan pengontrol, sebagai sarana motivasi, 

sebagai sarana pengutaraan emosi, sebagai sarana presentasi dan promosi. 

2.1.1.1 Desain Komunikasi Visual sebagai sarana identifikasi (branding) 

Fungsi dasar yang utama dari desain komunikasi visual adalah sebagai sarana 

identifikasi.Sarana identifikasi merupakan wujud pengenalan baik identitas 

seseorang, perusahaan, produk, maupun jasa. Dimana identitas tersebut harus 

mencerminkan jiwa yang sesuai dengan pribadi, perusahaan, dan dapat menjadi 

pembeda satu dengan yang lain. Salah satu bentuk wujud visual yang dapat 

diimplementasikan sebagai sarana identifikasi adalah bentuk logo.  

2.1.1.2 Desain Komunikasi Visual sebagai sarana informasi, pengendalian, 

pengawas, dan pengontrol 

Bertujuan untuk menunjukan hubungan antara suatu hal dengan hal yang lain. 

Baik dalam bentuk petunjuk, informasi, cara penggunaan, arah, posisi, dan skala, 

diagram, maupun simbol. Informasi akan berguna apabila dikomunikasikan 
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kepada orang yang tepat, pada waktu dan tempat yang tepat, dengan 

menggunakan bentuk yang dapat dimengerti serta dipresentasikan secara logis dan 

konsisten. Contoh simbol-simbol yang kita jumpai sehari-hari seperti tanda dan 

rambu lalu lintas. Simbol tersebut harus dapat dibaca dan dimengerti oleh orang 

dari berbagai latar belakang dan kalangan, agar informasi dan instruksi 

tersampaikan dengan jelas. 

2.1.1.3 Desain Komunikasi Visual sebagai sarana motivasi 

Sarana komunikasi sebagai motivasi memiliki peranan dapat meningkatkan 

motivasi baik perseorangan, kelompok, maupun masyarakat. Salah satu contoh 

komunikasi sebagai motivasi adalah poster bertuliskan “Keep Calm and Carry 

On”. Poster ini diproduksi oleh pemerintah Inggris tahun 1939, pada masa awal 

perang dunia kedua. Tujuannya, untuk memotivasi warga Inggris agar tetap 

tenang dan memperkuat semangat mereka setelah bencana perang. 

2.1.1.4 Desain Komunikasi Visual sebagai sarana pengutaraan emosi 

Komunikasi dengan fungsi pengutaraan emosi biasa digunakan untuk 

menggambarkan situasi agar dapat menambah kepekaan terhadap pembaca. 

Penggunaan komunikasi ini dapat digambarkan melalui tulisan, karakter, 

emoticon,icon, dan lain-lain. 

2.1.1.5 Desain Komunikasi Visual sebagai sarana presentasi dan promosi 

Tujuan dari Desain Komunikasi Visual sebagai sarana presentasi dan promosi 

adalah untuk menyampaikan pesan, mendapatkan perhatian dari mata sehingga 

pesan tersebut mudah diingat konsumen. Penggunaan gambar dan kata-kata yang 
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diperlukan sangat sedikit, mempunyai satu makna, dan mengesankan. Umumnya, 

untuk mencapai tujuan ini, gambar dan kata-kata yang digunakan bersifat 

persuasif dan menarik, karena tujuan akhirnya adalah menjual suatu produk atau 

jasa. 

 

2.1.2 Unsur-unsur Visual 

Ada beberapa unsur yang harus dipahami oleh seorang desainer agar 

menghasilkan komposisi desain yang estetis, harmonis, komunikatif dan 

menyenangkan untuk dinikmati Unsur-unsur tersebut oleh Kusrianto (2007: 29) 

dijelaskan bahwa unsur merupakan bagian dari suatu karya desain. Unsur-unsur 

tersebut saling berhubungan satu sama lain. Unsur-unsur visual tersebut antara 

lain meliputi : 

2.1.2.1 Titik adalah salah satu elemen dalam seni rupa yang paling kecil, dan 

merupakan elemen paling dasar dalam seni rupa. 

2.1.2.2 Garis adalah bentuk yang memanjang dan mempunyai sifat yang  elestis, 

kaku dan tegas. 

2.1.2.3 Bidang merupakan bagian yang mempunyai sisi lebar dan panjang. Bidang 

dalam seni rupa dapat merupakan bidang yang teratur dan tidak beraturan. 

2.1.2.4 Ruang/Space adalah elemen yang tidak bisa dilihat atau hanya bisa 

dihayati. 

2.1.2.5 Warna adalah elemen yang paling dominan dalam seni rupa, penggunaan 

warna menakup dalam karya seni lukis, patung, seni desain dan seni kriya. 
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2.1.2.6 Tekstur adalah nilai raba suatu permukaan, baik itu nyata atau semu. 

 

2.1.3 Prinsip-prinsip Desain Komunikasi Visual 

Menurut Anggraini dan Nathalian (2016:41-46), 4 prinsip kerja desain yaitu: 

2.1.3.1 Keseimbangan (Balance) 

Keseimbangan merupakan pembagian berat yang sama, baik secara visual 

maupun optic. Desain dikatakan seimbang apabila obyek pada bagian kiri atau 

kanan, bagian atas atau bawah terkesan sama berat. Desain harus memiliki 

keseimbangan agar nyaman dipandang dan tidak membuat gelisah.Dalam bidang 

seni keseimbangan ini tidak dapat diukur secara pasti, tetap dapat 

dirasakan.Ketika suatu keadaan di mana semua bagian dalam sebuah desain tidak 

ada yang saling membebani. Dari itu pula terdapat dua pendekatan untuk 

menciptakan keseimbangan, yaitu keseimbangan formal memiliki tampilan 

simetris yang dapat digunakan untuk membagi sama berat masa antara kanan atau 

kiri, antara atas dan bawah secara simetris atau setara. Sebagai sebaliknya, 

keseimbangan informal memiliki tampilan asimetris, penyusunan elemen desain 

yang tidak sama antara sisi kanan dengan sisi kiri atau atas dengan bawah, namun 

tetap terasa seimbang. Keseimbangan informal tampak lebih bervariatif dan 

dinamis. 

2.1.3.2 Irama (Rhytm) 

Irama adalah pengulangan gerak atau penyusunan bentuk secara berulang-

ulang.Dalam desain, irama dapat berupa repetisi atau variasi.Repetisi merupakan 
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elemen yang dibuat secara berulang-ulang dan konsisten.Sedangkan secara 

variasi, Irama adalah perulangan elemen visual disertai perubahan bentuk, ukuran, 

atau posisi.Bentuk irama yang konsisten, dapat kita lihat pada motif batik parang 

yang dibuat secara konsisten dan berulang-ulang. Sedangkan bentuk variatif, 

dapat kita lihat dari contoh alam seperti pengulangan gerak pada ombak  laut, 

barisan semut, gerak dedaunan, dan lain lain. 

2.1.3.3 Penekanan/Dominasi (Emphasis) 

Dominasi merupakan salah satu prinsip dasar tatarupa yang harus ada dalam karya 

seni dan desan. Dominasi sendiri berasal dari kata Dominance yang berarti 

keunggulan, penggunaan penekanan ini dapat membangun visual sebagai pusat 

perhatian, yang bertujuan untuk menonjolkan salah satu unsur sebagai pusat 

perhatian.Sehingga mencapai nilai yang artistik.Informasi yang dianggap paling 

penting untuk disampaikan kepada konsumen harus ditonjolkan secara mencolok 

melalui elemen visual yang kuat. Dalam dunia desain, penekanan sering juga 

disebut Center of interest, Focal point,dan Eye catcher. Terdapat beberapa cara 

untuk menonjolkan elemen visual dalam karya desain, yaitu ada Kontras, focal 

point dapat dicapai dengan menggunakan kontras, obyek yang dianggap penting 

dibuat berbeda dengan elemen yang lain. Lalu ada Isolasi Obyek, Focal point juga 

dapat diciptakan dengan cara memisahkan obyek dari kumpulan-kumpulan obyek 

yang lain. Dan juga ada Penempatan Obyek, obyek yang ditempatkan di tengah 

akan menjadi Focal point, elemen desain ini harus memiliki stopping 

power.Dalam artian, misalnya ketika desain publikasi perlu adanya penonjolan 
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salah satu elemen dengan tujuan untuk menarik perhatian pembaca. Tanpa 

stopping power yang kuat, itu akan menjadi hal yang biasa saja, berlalu, mudah 

dilupakan bagi para pembaca atau konsumen. 

2.1.3.4 Kesatuan (Unity) 

Kesatuan merupakan salah satu prinsip dasar sangat penting. Tidak adanya 

kesatuan dalam sebuah karya desain akan membuat karya tersebut terlihat 

tercerai-berai, dan kacau-balau. Ini pula yang akan mengakibatkan karya tersebut 

tidak nyaman untuk dipandang. Prinsip ini sesungguhnya adalah prinsip 

hubungan.Jika salah satu atau beberapa unsur rupa mempunyai hubungan (warna, 

raut, arah) maka kesatuan telah tercapai.Desain dikatakan menyatu apabila secara 

keseluruhan tampak harmonis, terdapat kesatuan antara tema, tipografi, ilustrasi. 

 

2.2 Identitas visual 

2.2.1 Pengertian   

Identitas menurut Rustan (2009:52) adalah suatu perkenalan melalui penilaian 

terhadap suatu objek. Penilaian manusia itu memiliki 3 tahapan penilaian terhadap 

sesama atau yang sering disebut dengan identiy mix, yaitu yang pertama Visual 

meliputi logo, tipografi, warna, packaging, seragam, signage, bangunan. Yang 

kedua yaitu Komunikasi meliputi iklan, laporan tahunan, press release ,costomer 

service, public relation. Ketiga Perilaku meliputi corporate value, norma,  

corporate culture.Menurut Cenadi (1999:75) identitas visual perusahaan 

merupakan suatu bentuk visual serta ekspresi grafis dari image dan identitas suatu 
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perusahaan.Sedangkan menurut Anggoro (2000:280)  Identitas visual adalah suatu 

cara atau hal yang memungkinkan suatu perusahaan dikenal dan dibedakan dari 

perusahaan lainnya. Identitas perusahaan harus diciptakan melalui suatu 

rancangan desain khusus yang meliputi hal-hal unik atau khas tentang persahaan 

yang bersangkutan secara fisik. 

Berdasarkan beberapa konsepsi di atas, dapat ditegaskan bahwa pengertian 

identitas visual perusahaan adalah suatu hal yang unik disajikan dalam bentuk 

visual yang mencerminkan citra atau image suatu perusahaan sebagai daya tarik 

sehingga perusahaan dapat dikenal dan dibedakan dari perushaan lainnya. 

 

2.2.2 Fungsi Identitas Visual Perusahaan 

Menurut Cenadi (1999:76-77), identitas visual perusahaan mempunyai beberapa 

fungsi antara lain : 

2.2.2.1 Sebagai alat yang menyatukan strategi perusahaan  

Sebuah identitas visual perusahaan yang baik harus sejalan dengan visi misi 

rencana perusahaan tersebut, baik di masa sekarang dan yang akan datang. Selain 

itu identitas visual juga harus tepat mencerminkan image perusahaan, melalui 

produk atau jasanya. 

2.2.2.2 Sebagai pemacu sistem operasional suatu perusahaan  

Pertanyaan pertama yang muncul dalam pembuatan identitas visual perusahaan 

adalah bagaimana perusahaan ingin dilihat oleh publik.Pertanyaan ini secara tidak 

langsung membuat personil-personil perusahaan tersebut berpikir dan 
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mengevaluasi sistem operasional mereka selama ini.Dari sinilah dapat ditemukan 

kelemahan yang selama ini dilakukan, sehingga tercipta tujuan perusahaan yang 

lebih baik dan mantap. 

2.2.2.3 Sebagai pendiri jaringan network yang baik  

Sebuah perusahaan yang berimage positif, stabil, dan dapat dipercaya akan 

menarik perhatian para investor untuk menanamkan modal dalam perusahaan 

tersebut. Jenis perusahaan seperti ini mendapat banyak keringanan saat ia 

membutuhkan tambahan modal dari bank. 

2.2.2.4 Sebagai alat jual dan promosi  

Perusahaan dengan image yang positif berpeluang besar untuk memperkenalkan 

produk atau jasa baru. Konsumen yang telah lama memakai produk dari 

perusahaan tersebut akan dengan setia terus memakai produk itu. 

 

2.2.3 Penerapan Identitas Visual Perusahaan 

Identitas visual yang ditampilkan dengan konsisten akan memberi gambaran pada 

publik bahwa keberadaan perusahaan tersebut konsekuen dam profesional, karena 

itu perlu kiranya memegang prinsip unity dalam menerapkan identitas visual ke 

seluruh media promosinya. Penerapan identitas pada berbagai media didasarkan 

berbagai faktor, antara lain besar kecilnya perusahaan, besar kecilnya budget, 

sektor industri dan bidang usaha, brand architecture, dan lain-lain.  
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Media apa saja yang dibutuhkan, sangat tergantung dari bidang usahanya. 

Menurut Rustan (2009:86-87) banyak media yang umumnya digunakan dalam 

penerapan identitas visual perusahaan antara lain : 

2.2.3.1 Pedoman identitas : book and electronic format, electronic templates. 

2.2.3.2 Stationery : kartu nama, kertas surat, amplop, Purches Order (PO), 

kwitansi, surat   jalan, tanda terima, memo, binder, stiker, name tags.  

2.2.3.3 Marketing/sales : company profiles, katalog produk, brosur, flyer, poster, 

banner, billboard, iklan koran, majalah, iklan tv, radio, website.  

2.2.3.4 Humas dan internal : newsletter, news release, press kit folder, annual 

report.  

2.2.3.5 Facilities signs : exterior (dinding gedung, pintu masuk), interior.  

2.2.3.6 Packaging : inner pack, bag, display box, corrugated box.  

2.2.3.7 Kendaraan : mobil staf, mobil box, truk pengangkut barang.  

2.2.3.8 Pakaian seragam : seragam kerja buruh, seragam karyawan kantor, 

seragam marketing.  

2.2.3.9 Gift : internal (tas, kaos, dasi, pin), eksternal (pen, payung, flashdisk).  

 

2.2.4 Sistem Identitas Visual Perusahaan 

Sistem identitas visual merupakan pegangan bagi perusahaan dalam menerapkan 

konsistensi identitasnya.Sistem identitas visual juga memiliki peran yang lebih 

mendasar sebagai alat yang memvisualkan citra perusahaan. Secara umum, sistem 

identitas visual mencangkup beberapa hal sebagai berikut : 
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2.2.4.1 Logo  

Logo adalah bagian terpenting dari rangkaian sistem identitas visual, karena logo 

sebagai atribut utama identitas yang biasanya memiliki aspek unik dari segi 

bentuk yang membuatnya sangat mudah diidentifikasi oleh pengunjung(Rustan, 

2009:90).Logo sebagai identitas visual perusahaan agar mudah dibedakan dengan 

perusahaan competitor atau pesaing.Logo juga merupakan cerminan dari sebuah 

visi dan misi perusahaan melalui sebuah tampilan sederhana lewat bentuk simbol. 

2.2.4.2 Warna  

Penerapan warna yang konsisten juga menjadi faktor kunci bagi keberhasilan 

suatu sistem identitas visual. Warna secara psikologis akan mempengaruhi ingatan 

pengunjungterhadap sesuatu yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut (Rustan, 

2009:91). Warna merupakan elemen visual penarik perhatian paling utama.Setiap 

warna memiliki karakteristik, kegunaan dan makna masing-masing. 

2.2.4.3 Tipografi  

Tipografi dan pemilihan jenis huruf (font) dapat membantu memperkuat suatu 

identitas visual selama penerapannya konsisten.Huruf mengkonversi bahasa 

verbal menjadi visual dalam berbagai media promosi maupun informasi (Rustan, 

2009:91).Sebagai contoh, dalam penulisan tagline.Tagline merupakan rangkaian 

kalimat pendek yang digunakan untuk mengasosiasikan sebuah brand atau 

perusahaan agar mudah dikenal di benak konsumen.Diperlukan pemilihan 

tipografi yang baik karena dapat menarik perhatian bagi orang yang melihatnya. 
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2.2.4.4 Elemen lainnya  

Peran fotografi dan ilustrasi juga termasuk sebagai alat promosi yang paling 

berpengaruh pada sistem identitas visual.Style fotografi dan ilustrasi yang 

digabungkan dengan visual lainnya dapat menghasilkan suatu rasa dan kombinasi 

yang harmonis (Rustan, 2009:91). Seni yang paling utama dalam fotografi dan 

ilustrasi adalah komposisi, dengan komposisi yang baik maka foto yang 

dihasilkan akan mempunyai makna dan cerita yang baik pula jika disampaikan.  

 

2.2.4.5 Layout  

Layout adalah pengaturan yang dilakukan pada buku, majalah, atau bentuk 

publikasi lainnya, sehingga teks dan ilustrasi sesuai dengan bentuk yang 

diharapkan (Rustan, 2009:91).Layout merupakan usaha untuk menyusun, menata, 

atau memadukan elemen-elemen komunikasi grafis (teks, gambar, tabel, dan lain-

lain) menjadikan komunikasi visual yang komunikatif, estetik dan menarik. 

Tujuan utama layout adalah menampilkan elemen gambar dan teks agar menjadi 

komunikatif dalam sebuah cara yang dapat memudahkan pembaca menerima 

informasi yang disajikan.   

 

2.3 Media Promosi 

2.3.1 Pengertian Media Promosi 

Kotler (1997:219) berpendapat media adalah alat untuk memperlancar komunikasi 

atau dapat diartikan sebagai alat komunikasi non personal.Alat komunikasi non 
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personal yaitu saluran komunikasi yang menyampaikan pesannya tanpa 

melakukan kontak atau interaksi pribadi.Media terdiri atas media cetak, media 

penyiaran, media elektronik, dan media display. 

Saladin (2006:68) menjelaskan promosi adalah suatu komunikasi 

informasi penjual dan pembeli yang bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah 

laku pembeli yang tadinya tidak mengenal sehingga menjadi pembeli dan 

mengingat produk tersebut. Sedangkan Lee dan Johnson (2007:14) menjelaskan 

bahwa promosi (yang menyertakan periklanan) harus diseimbangkan dengan 

rancangan produk, metode ditribusi dan harga untuk menciptakan bauran 

pemasaran menyeluruh yang akan dipertimbangkan para target pengunjung ketika 

mereka memilih sebuah produk. Sedangkan menurut Menurut Swastha (dalam 

Rangkuti, 2009:50)  promosi adalah kegiatan penjualan dan pemasaran dalam 

rangka menginformasikan dan mendorong permintaan terhadap produk, jasa, dan 

ide dari perusahaan dengan cara mempengaruhi konsumen agar mau membeli 

produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. 

Dari beberapa definisi di atas dapat ditegaskan bahwa media promosi 

merupakan alat atau sarana komunikasi yang mendukung kegiatan penjualan dan 

pemasaran dalam rangka menginformasikan, mengingatkan, membujuk serta 

mendorong adanya permintaan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh 

perusahaan. Pembuatan promosi ini diterapkan pada media yang disebut media 

promosi yang meliputi elektronik dan media non-elektronik.Media elektronik 
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berupa teaser dan video company profile. Media non-elektronik berupa stationary 

set, brosur, poster, xbanner, merchandise, seragam karyawan. 

2.3.2 Bauran Promosi (Promotional Mix) 

Bauran  promosi yaitu kombinasi dari strategi yang dapat digunakan perusahaan 

untuk mencapai tujuan program penjualan. Bauran promosi merupakan gabungan 

dari berbagai jenis promosi yang ada, tujuannya agar hasil dari kegiatan promosi 

yang dilakukan maksimal untuk mencapai tujuan pemasaran. Bauran promosi atau 

yang disebut dengan promotional mix, secara umum mencakup empat elemen, 

yaitu iklan (advertising), promosi penjualan (sales promotion), publikasi atau 

humas, dan personal selling. Namun Belch dan Michael (2004:17) menambahkan 

dua elemen dalam kegiatan bauran promosi (promotional mix), yaitu direct 

marketing dan interactive atau internet marketing. Keenam komponen bauran 

promosi (promotional mix) tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

Bagan 2.1 Bauran Promosi (diadaptasi dari Morissan, 2012: 17). 

Berikut penjelasannya masing-masing yaitu : 
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2.3.2.1 Iklan atau advertising  

Iklan merupakan segala bentuk penyajian non-personal di media massa yang 

dibayar oleh sponsor tentang organisasi, gagasan, barang atau jasa. Media massa 

yang dimaksud di sini adalah sarana informasi yang bisa diakses mayoritas 

masyarakat, seperti koran, majalah, billboard, televisi, dan masih banyak lagi. 

Iklan memiliki biaya operasional lebih tinggi dalam menyampaikan pesan kepada 

sejumlah besar khalayak sasaran yang tersebar secara geografis dalam satu kali 

penayangan.Namun, iklan hanya menyampaikan informasi satu arah saja, respon 

dari khalayak sasaran tidak bisa langsung didapatkan.Respon itu dapat diketahui 

dengan mengevaluasi secara reguler pengaruh iklan terhadap dampak penjualan. 

2.3.2.2 Pemasaran Langsung atau direct marketing 

Pemasaran langsung adalah upaya perusahaan untuk berkomunikasi secara 

langsung dengan konsumen supaya menimbulkan tanggapan positif, seperti 

pemesanan barang atau jasa, permintaan info, kunjungan ke outlet bahkan hingga 

transaksi penjualan. 

2.3.2.3 Promosi penjualan atau sales promotion 

Sales promotion yaitu kegiatan pemasaran yang memberikan nilai tambah atau 

bonus suatu produk atau jasa kepada agen, tenaga penjual, atau konsumen untuk 

mendorong pembelian atau penjualan.Misalnya pemberian sampel gratis, kupon 

potongan harga, bonus merchandise, dan masih banyak lagi. 

2.3.2.4 Humas dan publikasi 
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Humas atau publikasi yaitu suatu upaya membangun hubungan baik dengan 

berbagai masyarakat agar memiliki citra yang baik sehingga mendapatkan 

kepercayaan. 

2.3.2.5 Personal selling 

Personal selling yaitu cara untuk memberikan informasi kepada khalayak sasaran 

dan mempengaruhi mereka untuk membeli produk yang ditawarkan dalam kondisi 

timbal balik. Kondisi timbal balik tersebut diperoleh dengan cara berkomunikasi 

langsung atau bertatap muka dengan satu atau beberapa calon konsumen untuk 

melakukan presentasi. 

2.3.2.6 Interactive atau  internet marketing 

Internet marketing merupakan bentuk komunikasi antara perusahaan dan 

konsumen yang dilakukan secara interaktif dengan memanfaatkan fasilitas 

internet, misalnya melalui website, blog, social network, bisa juga dalam bentuk 

Interaktif Multimedia (IMM). 

 

2.3.3 Jenis-jenis Media dalam Promosi 

Menurut Sanaky (2009:42) telah banyak usaha yang dilakukan para ahli untuk 

mengidentifikasi jenis-jenis media dalam promosi.Ada yang melihat dari sisi 

aspek fisik dan ada juga yang melihat dari sisi aspek panca indera. Berdasarkan 

aspek bentuk fisik, jenis-jenis media dapat dibagi menjadi dua antara lain media 

dalam bentuk elektronik dan non-elektronik (tercetak). Penjelasannya adalah 

sebagai berikut : 
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2.3.3.1 Media Promosi Elektronik  

Media promosi elektronik menurut Kasali (1992:99) merupakan media yang 

proses bekerjanya berbasis perangkat elektronik atau digital. Media promosi ini 

merupakan media yang dapat dilihat dan didengar, serta penyampaiannya melalui 

alat bantu elektronika. Secara lebih spesifik, media elektronik dibagi dalam empat 

jenis, yaitu radio, televisi, film, serta media jaringan atau online. Kelebihan dari 

penggunaan media promosi elektronik antara lain lebih mudah dipahami, 

tampilannya lebih menarik, penyajiannya dapat dikendalikan dan diulang-ulang 

serta dapat membantu dalam proses publikasi agar tersebar lebih luas sehingga 

dapat menjangkau semua target market dalam waktu yang tidak terbatas. Media 

online (seperti media sosial) termasuk dalam salah satu jenis media 

elektronik.Promosi menggunakan media online dilatarbelakangi oleh 

meningkatnya pengguna internet di zaman sekarang.Perkembangan teknologi 

telah merubah segalanya termasuk dalam bidang bisnis. Namun cara ini menjadi 

kemudahan tersendiri untuk melancarkan proses pemasaran suatu produk maupun 

jasa.  

2.3.3.2 Media Promosi Non-Elektronik (Tercetak)  

Media promosi non-elektronik merupakan media promosi yang proses bekerjanya 

berbasis perangkat non-elektronik yaitu lebih cenderung dibuat dengan 

menggunakan teknik cetak, sehingga juga dapat disebut media promosi tercetak. 

Secara umum jenis media ini merupakan media yang statis dan terdiri dari 

lembaran dengan sejumlah kata, gambar atau foto, dalam tata warna dan 
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halaman.Media promosi non-elektronik sebagai sarana komunikasi pemasaran 

yang paling umum dan sering dijumpai di banyak tempat, terutama di tempat-

tempat umum dan strategis.Walaupun era teknologi informasi mengarahkan 

khalayak pada penggunaan media online, namun media promosi non-elektronik 

(tercetak) masih tetap bertahan. Alasannya, media promosi tersebut mempunyai 

beberapa kelebihan antara lain tahan lama, biaya cukup terjangkau, mudah dibawa 

kemana-mana, dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Contoh dari jenis media 

promosi non-elektronik (tercetak) ini terdiri dari poster, brosur, flyer, katalog, 

kartu nama, dan lain sebagainya. 

Sanaky (2009:42) juga membagi jenis-jenis media dari sisi aspek panca 

indera yaitu ada media audio, media visual dan media audio-visual.Penjelasannya 

adalah sebagai berikut. 

2.3.3.3 Media audio (dengar). 

2.3.3.4 Media yang bisa didengar saja atau media yang hanya memiliki unsur 

suara. Misalnya seperti rekaman suara, musik dan lagu, siaran radio dan 

lain-lain.  

2.3.3.5 Media visual (melihat).  

2.3.3.6 Media yang bisa dilihat, dibaca dan diraba. Yang termasuk ke dalam 

media ini adalah slide foto, dan berbagai bentuk bahan yang dicetak 

seperti media grafis (poster, majalah, buku, brosur, flyer) dan sebagainya.  

2.3.3.7 Media audio-visual (dengar-melihat). 
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2.3.3.8 Media yang bisa didengar dan dilihat secara bersamaan. Contohnya 

rekaman video, film, dan lain sebagainya. Kemampuan media tersebut 

dianggap lebih menarik, sebab mengandung kedua unsur yaitu audio dan 

visual.  

 

2.3.4 Jenis Pesan dalam Media Promosi dan Tujuannya 

Menurut Suyanto (2004:53) terdapat beberapa jenis pesan dalam media promosi, 

antara lain bersifat informatif, persuasif, pengingat, penambah nilai dan 

membantu aktivitas lain. Berikut penjelasannya : 

2.3.4.1 Informatif. 

Berisi pesan yang bertujuan menginformasikan tentang sebuah produk atau jasa, 

event, pemberitahuan, atau bahkan sesuatu baru untuk diinformasikan kepada 

audiens. 

2.3.4.2 Persuasif. 

Berisi pesan ajakan atau himbauan yang bertujuan mempengaruhi atau 

menciptakan kesan positif terhadap audiens untuk mengikutinya. 

2.3.4.3 Pengingat.  

Berisi pesan yang bertujuan untuk mengingatkan audiens terhadap produk atau 

jasa, event, promosi atau hal yang sudah diketahui sebelumnya.Jenis pesan yang 

bersifat pengingat juga berfungsi untuk mempertahankan brand name produk atau 

jasa yang ditawarkan di benak konsumen. 

2.3.4.4 Penambah nilai.  
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Berisi pesan yang bertujuan untuk menambah atau meningkatkan nilai dari suatu 

produk atau jasa yang ditawarkan.Jenis pesan yang bersifat penambah nilai ini 

sekaligus berusaha mengubah tingkah laku dan pendapat suatu individu, yang 

awalnya tidak menerima menjadi setia terhadap produk atau jasa. 

2.3.4.5 Bantuan aktivitas lain. 

Berisi pesan yang bertujuan membantu dalam memfasilitasi aktivitas lain dari 

sebuah produk atau jasa yang ditawarkan. 

 

2.4 Galeri 

2.4.1 Pengertian Galeri 

Menurut KBBI, Galeri adalah ruangan/gedung tempat untuk memamerkan 

benda/karya seni.Galeri juga dapat diartikan sebagai tempat menampung kegiatan 

komunikasi visual di dalam suatu ruangan antara kolektor atau seniman dengan 

masyarakat luas melalui kegiatan pameran. 

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa galeri 

adalah sebuah ruangan atau gedung bersifat publik yang dipergunakan untuk 

menyajikan dan memamerkan karya seni serta sebagai tempat menampung 

kegiatan komunikasi visual antara kolektor atau seniman dengan masyarakat. 

 

2.4.2 Fungsi Galeri 

Menurut Bariarcianur, sebuah galeri seni memiliki fungsi sebagai berikut:  

2.3.4.6 Ruang pajang karya 
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Artinya memiliki fungsi untuk memajang karya seni dari seorang seniman atau 

kelompok sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat. Setiap galeri memiliki 

standard kualitasnya masing-masing untuk memilih seniman atau karya yang akan 

dipamerkan. 

2.3.4.7 Ruang Ekonomi 

Tentunya bukan rahasia lagi bahwa sebuah galeri yang baik harus bisa 

menghidupi dirinya sendiri.Maka manajemen galeri berupaya, bersungguh-

sungguh, alias serius banget untuk menjual karya-karya seniman. Dengan kata 

lain sesungguhnya galeri adalah mesin ekonomi. Sebuah mesin ekonomi canggih 

yang mampu mencermati potensi seniman, kecenderungan dan kebutuhan 

pasar.Tentunya galeri seni tidak hanya mencari keuntungan semata. Ada hal lain 

dari transaksi ekonomi itu, diantaranya membuat seniman semangat berkarya, 

galeri membuat program yang keren bagi publik, dan kolektor bahagia memiliki 

karya seni yang baik. 

2.3.4.8 Ruang Pendidikan 

Sejumlah galeri seni di Indonesia memiliki berbagai program yang mendukung 

eksistensi galeri.Artinya tidak hanya sebagai ruang pamer dan ekonomi, tetapi 

juga ruang pendidikan bagi masyarakat.Program ini biasanya diwujudkan dalam 

bentuk penelitian, workshop, seminar, diskusi atau tur galeri.Galeri yang memiliki 

program pendidikan bertujuan agar masyarakat luas semakin mengetahui, 

memahami, mencintai dan memelihara karya-karya seni. 

2.4.2.1 Ruang Sosial 
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Sebuah galeri menjadi salah satu jembatan penghubung untuk mempertemukan 

masyarakat dari berbagai kalangan. Seperti Indonesia yang beragam ini, maka 

galeri seni memungkinkan untuk mempertemukan dan membincangkan berbagai 

hal perbedaan budaya, gagasan, gaya hidup, ideologi, politik, dan sebagainya.  

2.3.4.9 Ruang Ekspresi 

Selain mengekspresikan pemikiran dan kegelisahan seniman, galeri juga bisa 

menampung berbagai ekspresi masyarakat.Ini terbukti bila ada pameran seni, 

banyak sekali orang-orang berfoto bersama karya. 

 

2.4.3 Macam-macam Galeri 

Menurut Swastika (2007) macam galeri seni dapat dibedakan berdasarkan: 

2.4.3.1 Tempat penyelenggaraan. 

a. Traditional Art Gallery. 

Galeri yang aktivitasnya diselenggarakan di selasar atau lorong panjang. 

b. Modern Art Gallery.  

Galeri dengan perencanaan ruang secara modern. 

2.4.3.2 Sifat kepemilikan. 

a. Private Art Gallery. 

Galeri yang dimiliki oleh perseorangan/pribadi atau kelompok. 

b. Public Art Gallery. 

Galeri milik pemerintah dan terbuka untuk umum. 

c. Kombinasi dari kedua galeri di atas. 
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2.4.3.3 Isi galeri. 

a. Art Gallery of Primitif Art. 

Galeri yang menyelenggarakan aktivitas dibidang seni primitif. 

b. Art Gallery of Classical Art. 

Galeri yang menyelenggarakan aktivitas dibidang seni klasik. 

c. Art Gallery of Modern Art. 

Galeri yang menyelenggarakan aktivitas dibidang seni modern. 

2.4.3.4 Jenis pameran yang diadakan: 

a. Pameran Tetap. 

Pameran yang diadakan terus-menerus tanpa ada batasan waktu, hasil karya seni 

yang dipamerkan dapat tetap maupun bertambah jumlahnya. 

b. Pameran Temporer. 

Pameran yang diadakan dengan batas waktu tertentu. 

c. Pameran Keliling. 

Pameran yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. 

2.4.3.5 Macam koleksi. 

a. Galeri pribadi. 

Tempat untuk memamerkan hasil karya pribadi seniman itu sendiri tanpa 

memamerkan hasil karya seni orang lain dan hasil karya seniman itu tidak 

diperjual belikan untuk umum. 

b. Galeri umum. 
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Galeri yang memamerkan hasil karya dari berbagai seniman, hasil karya para 

seniman itu diperjualbelikan untuk umum. 

c. Galeri kombinasi. 

Merupakan kombinasi dari galeri pribadi dan galeri umum, karya seni yang 

dipamerkan dalam galeri ini ada yang diperjual belikan untuk umum, ada pula 

yang merupakan koleksi pribadi seniman yang tidak diperjual belikan.Hasil 

karya seni yang dipamerkan merupakan hasil karya seni dari beberapa 

seniman. 

2.4.3.6 Tingkat dan luas koleksi: 

a. Galeri lokal. 

Merupakan galeri yang mempunyai koleksi dengan obyak-obyek yang diambil 

dari lingkungan setempat. 

b. Galeri regional. 

Merupakan galeri seni yang mempunyai koleksi dengan obyak-obyek yang 

diambil dari tingkat daerah/propinsi/daerah regional I. 

c. Galeri internasional. 

Merupakan galeri yang mempunyai koleksi dengan obyek-obyek yang diambil 

dari berbagai negara di dunia. 

 

2.4.4 Prinsip Galeri 

Prinsip-prinsip perancangan pada ruang display: 

2.4.4.1 Penghawaan 
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Menurut Lawson (1981) Penghawaan alami dapat menerapkan sistem ventilasi 

silang yang ada pada dua sisi ruang agar penghawaan dapat mengalir dengan 

lancar.Sedangkan penghawaan buatan dapat menggunakan air conditioner. 

2.4.4.2 Pencahayaan 

Poillotmenjelaskan dalam pameran, tata cahaya digunakan untuk menciptakan 

stimulasi visual.Sedangkan lampu general digunakan untuk menyeimbangkan 

latar supaya mencegah timbulnya glare. Tingkat cahaya yang digunakan juga 

dipengaruhi darimana obyek yang akan dilihat, kurang lebih 500-1000 lux. Untuk 

obyek 3d, penggunaan spotlight dan track lighting dapat membantu menimbulkan 

bayangan yang diinginkan. Untuk mengurangi efek merusak dari cahaya pada 

obyek pameran seperti lukisan atau material organik, besar iluminasi cahaya harus 

dibawah 150 lux dan 100 lux untuk obyek berupa kertas artikel. Kualitas visual 

dari suatu objek menjadi salah satu faktor yang penting dalam menyampaikan 

informasi mengenai bentuk, warna, tekstur, dan pengaruh-pengaruh yang timbul 

bagi yang melihatnya. Pencahayaan buatan tidak hanya difungsikan sebagai 

penerangan biasa namun juga dapat digunakan untuk menciptakan suatu tatanan 

order dan relevansi dalam lingkungan dimana aktivitas berlangsung. Sistem 

pencahayaan buatan antara lain : 

a. General Lighting . 

Sistem pencahayaan umum, merata di semua ruangan. 

b. Localized Lighting (Free Standing Up Lighter) . 
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Menyerupai general lighting, tetapi sistem ini mempunyai penataan khusus 

untuk mendukung aktivitas tertentu di area tertentu. 

c. General Lighting dan Localized Lighting. 

Sistem ini merupakan gabungan dari sistem general lighting dan localized 

lighting.  

d. Ambient Light. 

Sistem penerangan yang sinarnya dibuat merata (difuse). 

e. Accent Light. 

Penerangan yang sinarnya berfungsi sebagai aksen. 

f. Task Light. 

Penerangan yang sinarnya bertujuan fungsional. 

g. Effect Light. 

Sistem penerangan yang menyerupai accent light, tetapi obyek dan cahaya itu 

sendiri menjadi pusat perhatian. 

h. Architecture Light. 

Sistem yang memanfaatkan cahaya sebagai media pendukung olahan atau 

karya arsitektur (structural light). 

i. Decorative Light. 

Sistem penerangan yang mempunyai bentuk sekaligus sebagai unsur dekoratif 

interior. 
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2.4.4.3 Tata Objek 

Tata letak barang koleksi atau peraga sangat berperan dalam 

memudahkanpengunjung untuk melihat, mengapresiasi serta menikmati koleksi. 

Standarpeletakan barang koleksi di dalam ruang pamer dengan objek pengamatan 

yang berdimensi cukup kecil adalah 152,4 cm, dan jarak pandang minimal adalah 

76,2 cm. Dalam upaya melindungi objek pamer dari potensi perusakan, panjang 

jangkauan tangan manusia juga perlu dipertimbangkan dalam meletakkan objek 

pamer, jarak maksimal jangkauan laki-laki dewasa kurang lebih adalah 68,7cm . 

Berdasarkan hal tersebut maka penataan objek pamer dengan sistem yang terbuka 

dapat mengaplikasikan jarak pembatas antara objek pamer dengan area sirkulasi 

minimal sebesar 68,7 cm. (Panero and Zelnik, 1979Panero, Julius. & Zelnik, 

Martin. 1979.) 

2.4.4.4 Materi karya 

Menurut Swastika (2007) materi karya yang dimaksud adalah sejumlah benda 

(karya seni) yang dipamerkan. Pemahaman akan materi karya menjadi sangat 

penting terkait pengetahuan penata ruang, terutama pengetahuan mengenai karya 

seni yang dipamerkan, pasalnya karya seni dapat berupa pemikiran ilmu, 

dokumentasi dan konsep warna, kemudian ruangan seperti apa yang akan 

digunakan atau ditata, maka dari itu penata ruang harus memperhatikan prinsip 

karya seni, seperti: 

a. Bentuk (dimensi) 

b. Jasa (seni murni atau seni terapan) 
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c. Fungsi (personal, sosial, fisikal) 

d. Medium (alat, bahan, teknik) 

e. Desain (komposisi) 

f. Tema (pokok, isi) 

g. Style (gaya) 

h. Aliran 

2.4.4.5 Ukuran karya 

Peran kurator menjadi sangat penting dalam menyeleksi dan menerapkan konsep 

teknis.Dalam penataan materi karya, jarak antar karya dan jarak dengan penikmat 

merupakan tugas yang berat, perlu diperhatikan terlebih dahulu jumlah materi 

karya yang dipamerkan mencukupi, dalam arti tidak terlalu banyak atau tidak 

terlalu sedikit. Penataan materi karya tak lepas pula pada pengelompokan karya 

yang disajikan, yang dapat digolongkan berdasarkan gaya, aliran, tema, objek, 

warna atau apapun yang dapat memberi nuansa yang berbeda. 

2.4.4.6 Desain ruang-lantai dan sirkulasi pengunjung 

Ruang menurut konsep teknis dibagi menjadi dua, yakni ruang luar dan ruang 

dalam, masing-masing ruang memiliki penanganan yang khusus, terutama ruang 

dalam. Ruang pamer pada museum/galeri seni harus memiliki kondisi visual 

sekitar yang bersih dan tertata.Hal yang harus diperhatikan dalam penanganan 

ruang dalam adalah luas ruangan, dinding, plafon, lantai, kusen, langit-langit, 

pintu, dan jendela. Pada umumnya, tinggi minimum dinding display pada 

museum/galeri seni adalah 3,7 meter, untuk kefleksibelan bagi pameran seni, 
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tinggi yang dibutuhkan hingga plafon adalah mencapai 6 meter.Hal-hal yang 

harus diperhatikan dalam mendesain ruang pamer karya yang terkait dengan 

display, antara lain: 

a. Estetika peletakan  

b. Hubungan antar karya, menjaga jarak, mencari hubungan yangkhas, seperti 

aliran, gaya, komposisi warna, dan konsep lainnya  

c. Penulisan teks dan peletakan label (labelisasi) keterangan karya, seperti 

ukuran, judul, perupa dll.  

2.4.4.7 Intensitas kesadaran tentang bahan yang dipakai dalam karya seni.  

Selain hal-hal tersebut, masih terdapat metode yang dapat digunakan dalam 

penataan ruang yang berukuran besar, yaitu mapping atau pemetaan.Metode 

pemetaan bergantung pada fungsi untuk mengolah sirkulasi dan perjalanan 

penonton.Dalam ruang juga diperlukan fasilitas lain seperti panel (skesel) atau 

dinding pembatas bongkar pasang (dinding temporary), agar tidak memunculkan 

ruang-ruang sisa.Luas minimal dari pembagian dinding temporary adalah sekitar 

12-15 meter. Dalam pertimbangan dan penekanan desain pola sirkulasi, 

dibutuhkan dua pintu keluaruntuk semua ruang pameran.Chiara and Callendar 

(1980) menambahkan Beberapa prinsip yang dapat digunakan dalam penataan 

sirkulasi sebagai berikut: 

a. Sequential circulation 

Merupakan sirkulasi yang berbentuk ulir maupun memutar dari entrance 

sampai dengan kembali ke entrance lagi. 
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b. Random circulation 

Merupakan sirkulasi yang memberikan kebebasan bagi pengunjung untuk 

memilih ruang pamer manakah yang ingin dituju terlebih dahulu. 

c. Ring circulation 

Merupakan sirkulasi yang melingkar dan setiap ruang memiliki jalur ke luar 

dan masuk secara dua arah. 

d. Linear 

Merupakan sirkulasi yang memiliki alur yang jelas karena pengunjung 

diarahkan masuk dari satu ruang ke ruang lain secara linier, hal ini membuat 

penataan objek pamer menjadi teratur dan jelas sehingga mudah ditangkap 

dengan baik oleh pengunjung. 

2.4.4.8 Labelisasi 

Pembuatan atau pemberian label dalam pameran karya seni kontemporer dalam 

galeri seni atau meseum adalah sebagai berikut:  

a. Penyeragaman label 

b. Penulisan harga pada karya seni kontemporer diletakkan di label yang 

terdapat dalam karya seni tersebut, namun tidak semua harga dicantumkan 

dalam label, hal ini disebabkan karena harga karya seni kontemporer tersebut 

sudah tertera dalam daftar harga (pricelist) yang dibuat oleh panitia 

penyelenggara pameran seni kontemporer tersebut. 
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5. BAB V     

 PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Proyek studi ini menghasilkan karya berupa media promosi melalui (1)Stationary 

Set(Stempel, Kartu Nama, Buku Tamu), (2) Media Iklan (Brosur, Poster, dan 

Teaser), (3) Seragam, (4) Merchandise (Kaus, Totebag, Kalender, dan Blank 

Book). Tujuan dari karya adalah menampilkan seluruh kekuatan dari segi 

pengkonsepkan hingga realisasi media cetak bisa meliputi, agar Gallery 360 

memiliki nilai tambahan dalam pembuatan event saat pengunjung atau penyewa 

itu berkunjung. 

Karya media promosi cetak maupun audiovisual dirancang secara digital 

dengan melibatkan beberapa software  hardware, hal ini menjadi tambahan 

pengalaman dalam mengkombinasikan serta memaksimalkan penggunaan 

software sesuai dengan muatannya masing-masing, dimana Corel Draw X7 lebih 

cocok dalam melakukan tracing, vectorisasi,serta layouting. Sedangkan Adobe 

Photoshop sesuai untuk photo editing. 

 

5.2 Saran 

Membuat perancanga atau desain dalam penerapannya melalui tahapan-tahapan 

yang terkonsep untuk dapat merancang sebuah karya desain yang efektif serta 

komunikatif sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan 

mudah.Karya ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Owner maupun pengurus 
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Gallery 360 untuk memperkenalkan secara detail tentang Gallery 360 kepada 

publik.  

Bagi penulis karya proyek studi ini dapat dimanfaatkan sebagai portofolio 

yang mana akan bermanfaat di dunia kerja. Bagi mahasiswa Desain Komunikasi 

Visual Universitas Negeri Semarang mampu menciptakan sebuah desain hingga 

memiliki kualitas yang lebih baik dan memiliki nilai fungsi di kehidupan nyata. 
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