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Abstrak 

 

Galeri seni dapat dijadikan sebagai salah satu media untuk mengedukasi pengunjung dengan cara mmgetahui 

sejarah dibalik sebuah karya seni. Salah satu galeri yang dapat dikunjungi di Jakarta ialah Bartele Gallery 

yaitu galeri barang antik di Indonesia. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi terjadi perubahan 

pada cara berkomunikasi maupun menyebarkan informasi termasuk dalam cara berpromosi. Di era globalisasi 

seperti ini, teknologi informasi sangat memiliki penting periklanan digital mulai menjadi tren di era internet. 

Tujuan penelitian ini untuk medesain promosi Bartele Gallery dengan media utama sosial media. Metode 

penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana teknik pengumpulan data menggunakan 

kuisioner (triangulasi). Hasil penelitian menunjukkan desain promosi melalui media digital dengan media 

utama yaitu sosial media dengan pemilihan pesan serta visual yang tepat untuk dapat menarik perhatian 

wisatawan. Dengan hal tersebut dibutuhkan sebuah strategi kreatif agar pesan yang ingin penulis utarakan 

dapat tersampaikan dengan tepat ke target audiens. Hasil dari penelitian ini ialah terancangnya strategi pesan 

promosi serta pemilihan media visual yang tepat untuk mempromosikan Bartele Gallery sesuai dengan target 

audiens yang dituju. 

 
Kata Kunci: promosi, galeri seni, identitas visual, media sosial. 

 

 
Abstract 

 
Art Gallery can be used as a way to educate visitors by looking at historical evidence behind the artworks. Bartele 

Gallery is one of the art gallery that can be visited in Jakarta, it is a gallery of antiques in Indonesia. Technological 

change covers the way of communicating and disseminating information, including the terms of the promotion. In 

this globalization era, information technology has an important role. Digital advertising is becoming a trend in the 

internet era. The aims of this research is to design the promotion of the Bartele Gallery by using social media as 

the main tool in the form of a virtual tour museum. The research method is qualitative methods, with data collection 

techniques in the form  of questionnaires (triangulation), descriptive  data  analysis.  The results showed  that 

promotional designs through social media with a virtual reality tour museum is the right step to attract the attention 

of local tourists. Therefore, it takes a creative strategy that can be conveyed to the audience. The result of this 

research is to create a strategic visual media design to promote the Bartele Gallery. 

 
Keywords: promotion, art gallery, visual identity, social media. 

 
 

1.    Pendahuluan 
 

Salah satu galeri seni di Jakarta ialah Bartele Gallery, yaitu satu-satunya galeri seni barang antik di Indonesia 

yang berfokus pada media cetak yang berumur ratusan tahun. Bartele gallery termasuk kedalam jenis gallery shop 

dan memiliki benda-benda bersejarah yang langka dan unik seperti peta-peta dari seluruh dunia, litografi, foto, 

gambar serta buku bersejarah yang sudah berumur lebih dari 500 tahun. Tetapi, berdasarkan hasil survey yang 

penulis lakukan kepada 66 mahasiswa yang berdomisili di Jakarta sebanyak 78.8% tidak mengetahui apa itu 

Bartele Gallery. Setelah menganalisis data-data yang didapatkan penulis mengambil kesimpulan bahwa hal ini 

terjadi dikarenakan kurang tepatnya media yang dipilih Bartele Gallery dalam melakukan kegiatan promosi atau
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miss replacing advertisement, Bartele Gallery hanya mempromosikan melalui website, koran, dan email sehingga 

kegiatan promosi tidak sampai ke target audiens dan berdampak kepada kurangnya awareness dari masyarakat 

terhadap keberadaan Bartele Gallery. Seiring dengan berkembangnya teknologi terjadi perubahan pada cara berk- 

omunikasi maupun menyebarkan informasi termasuk dalam cara berpromosi. Saat ini periklanan digital semakin 

sering digunakan sebagai media untuk mempromosikan serta memasarkan suatu produk, tempat, maupun jasa. 

Media sosial telah mengubah cara berinteraksi dengan konsumen serta bagaimana perusahaan memasarkan 

produk-nya. Penulis berencana untuk merancang kegiatan promosi untuk Bartele Gallery Jakarta dengan pemem- 

ilihan media utama yang serta konten yang tepat untuk dapat menarik perhatian wisatawan terutama masyarakat 

Jakarta di umur 20-30 tahun, kelas sosial SES A. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis 

data hasil wawancara, observasi, studi pustaka juga kuesioner. 

 

 
2.    Teori-Teori Dasar Perancangan 

 
Merujuk kepada pernyataan Bodgan dan Biklen (1982) yang berada di dalam buku Sugiyono (2019:24) 

berjudul Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif bahwa metode kualitatif bersifat deskriptif dimana data- 

data yang terkumpul berbentuk berupa kata-kata dan juga gambar, penelitian kualitatif juga lebih menekakan pada 

proses selama penelitian, dan menganalisis data secara induktif. Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan 

beberapa metode yaitu observasi, wawancara, studi pustaka, dan kuesioner dan untuk menganalisis Bartele 

Gallery penulis menggunakan metode analisis SWOT dan metode analisis AOI untuk studi lebih lanjut tentang 

target audiens yang dituju. 

Dalam perancangan ini penulis menggunakan beberapa teori yang pertama yaitu teori desain komunikasi 

visual sebagai dasar perancangan, tiga aspek utama yang digunakan untuk mengulik karya visual ialah aspek dari 

karya visual itu sendiri, pembuat karya visual tersebut, serta target audience dari karya visual yang dibuat. Hasil 

dari ketiga aspek tersebut akan disimpulkan dan dapat menjadi acuan untuk menentukan big idea saat mendesain 

karya visual nanti (Didit Widiatmoko Soewardikoen,2019). Selanjutnya, penulis menggunakan teori periklanan, 

periklanan memiliki tujuan untuk membangun sebuah kesadaran tentang bagaimana pentingnya suatu produk atau 

jasa yang diiklankan, membantu meyakinkan pelanggan dalam membeli dan membedakan suatu produk atau jasa 

tersebut dengan produk atau jasa yang lain (Kotler, 2011:157).  Iklan harus menciptakan suatu koneksi yang 

relevan dengan target audience-nya serta menyajikan ide yang dapat menjual dan membuat target audience 

tersebut tertarik dengan cara yang kreatif (Moriarty, 2018: 432). Penulis juga menggunakan teori promosi karena 

tujuan utama dari perancangan ini ialah terciptanya rancangan kegiatan promosi, promosi merupakan suatu 

aktivitas dalam kegiatan penjualan yang dijadikan sarana untuk meningkatkan penjualan dengan cara mengubah 

persepsi konsumen,  promosi juga digunakan untuk menanamkan pengaruh image,  kepercayaan dan brand 

perusahaan di mata calon konsumen atau  mitranya.  Promosi bukan  hanya  bisa  menjual tetapi juga dapat 

digunakan untuk meneliti nilai pasar terhadap produk atau jasa yang akan dipromosikan atau dijual tersebut 

(Fahmi, 2016:89). 

Kemudian untuk menganalisi lebih dalam penulis menggunakan teori AISAS, Sugiyama (2011) dalam 

Wicaksono, Rachmawati, dan Probowo (2015:3) menyatakan AISAS adalah proses dimana konsumen 

memperhatikan suatu iklan (attention) yang kemudian menimbulkan ketertarikan (intertest) sehingga muncul 

keinginan untuk mengumpulkan informasi (search) mengenai produk atau jasa yang diiklankan. Kemudian 

dengan mempertimbangkan komentar dan pendapat dari orang-orang yang telah membeli dan menggunakan 

produk atau jasa tersebut menjadi dorongan bagi konsumen untuk menentukan sebuah keputusan untuk 

melakukan pembelian (action). Setelah pembelian, konsumen menjadi penyampai informasi dengan berbicara 

pada orang lain atau dengan mengirim komentar dan tayangan di Internet (sharing). Selain itu, penulis juga 

menggunakan teori new media untuk mengetahui karakter dari media yang akan digunakan nantinya dalam 

rancangan kegiatan promosi ini, new media digunakan sebagai media alternatif, berdasarkan hasil survei 

memperlihatkan bahwa saat ini young citizen tidak dapat lepas dari ponsel mereka dengan rata-rata penggunaan
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ponsel selama 8 jam sehari-harinya. New media membuat setiap penggunanya dapat menemukan berita apapun 

yang ingin diketahuinya dimanapun dan kapanpun (Machfiroh, Sapriya, dan Komalasari, 2018). 

 
3.   Hasil dan Pembahasan 

 
Dalam perancangan dibutuhkan adanya sebuah konsep pada perancangan agar rancangan yang dibuat nanti 

memiliki landasan yang terstruktur dalam proses pengerjaannya. Strategi kreatif digunakan  untuk mengurai 

masalah-masalah  yang  ada serta menemukan solusi dengan  mengimplemantisakan  ideide  yang  kreatif agar 

terciptanya suatu perancangan yang strategis. 

 
3.1 Konsep Visual 

       Tipografi 

Perancangan promosi Bartele Gallery Jakarta menggunakan dua jenis huruf yang pertama ialah Fredella dengan 

jenis font serif, font ini juga termasuk ke dalam font dekoratif dan klasik. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

          Warna 

Gambar 1. (Font) 

Sumber: Data Pribadi Penulis, 2020

Warna yang digunakan untuk membuat identitas visual untuk rancangan promosi Bartele Gallery Jakarta didapat 

dari warna-warna dominan dari karya-karya yang ada di Bartele Gallery Jakarta, kemudian warna-warna 

pendukungnya didapat dari hasil brainstorming konsep visual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2. (Color Pallete) 

Sumber: Data Pribadi Penulis, 2020 

 
             Gaya Visual 

Penulis menggunakan jenis layout yang simetris dimana ada keseimbangan di setiap posternya, tidak penuh di satu 

sisi. Selain itu penulis juga menerapkan early modern style. 

 
3.2  Hasil Perancangan 

             Maskot 

Hasil visualisasi dari sebuah peta karena USP dari Bartele Gallery ialah peta-peta yang berumur ratusan tahun 

yang hanya ada di galeri ini dan memiliki karakter yang terinspirasi dari Indiana Jones dengan jiwa petualangnya.
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Gambar 3. (Maskot) 

Sumber: Data Pribadi Penulis, 2021 
 

 

       Media Cetak 
 

Penulis menggunakan layout jenis simetris dengan perpaduan warna yang mencermikan Bartele Gallery, desain 

dibuat minimalis dan menggunakan bentuk-bentuk geometri yang diolah dengan fotografi didominasi dengan 

warna coklat, krem dan merah bata. Media-media berikut digunakan untuk meningkatkan awareness masyarakat 

tentang keberadaan Bartele Gallery juga acara yang akan dilakukan oleh Bartele Gallery. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. (Poster Cetak dan Billboard) 

Sumber: Data Pribadi Penulis, 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 5. (Brosur, X Banner, Flyer, dan Ambient Media) 

Sumber: Data Pribadi Penulis, 2021 
 

 

Untuk ambient media menggunakan ilustrasi berupa lubang kunci agar terasa kesan ingin memasuki suatu 

ruangan. Copywriting yang digunakan juga sangat simple karena penulis ingin audiens fokus kepada ilustrasi 

sebuah ruangan pada media ini. 

 
       Media Digital 

Media sosial yang digunakan untuk mempromosikan Bartele Gallery hal ini dilakukan karena melalui survei dari 

66 responden yang saya lakukan 92,4% mahasiswa di Jakarta aktif menggunakan media sosial untuk 

mendapatkan suatu berita ataupun informasi.
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Gambar 6. (Twitter, Instagram, dan Tiktok) 

Sumber: Data Pribadi Penulis, 2021 
 

 
             Rancangan Virtual Tour Bartele Gallery 

 

 

Perancangan Video 360 ini akan di simpan di web Bartele Gallery dan masyarakat dapat melihat secara interaktif 

melalui smartphone ataupun laptop masing-masing. Adapun sistem yang akan dibangun adalah pembuatan video 

360 yang akan disimpan di website Bartele Gallery, dimana pengunjung bisa melihat Bartele Gallery tanpa harus 

mengunjungi tempat ini. Sementara untuk menginformasikan keberadaan situs ini maka dibuat hyperlink dalam 

bentuk barcode yang didesain dalam bentuk poster dan poster dipublikasin dibeberapa tempat atau spot yang 

banyak dilihat orang. Fungsi barcode adalah sebagai media penghubung masyarakat dengan aplikasi Bartele 

Gallery. Sistem ini dibangun agar orang dapat dengan mudah berkunjung ke Bartele Gallery secara virtual. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 7. (Tampilan Rancangan Virtual Tour) 

Sumber: Data Pribadi Penulis, 2021 

 
             Merchandise Bartele Gallery 

 

 
Penulis membuat rancangan untuk official merchandise Bartele Gallery menggunakan desain maskot dan desain 

tagline. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 8. (Merchandise Bartele Gallery) 

Sumber: Data Pribadi Penulis, 2021 
 

 

               Rancangan Kegiatan Promosi Event untuk Bartele Gallery Jakarta 
 

 

Untuk kegiatan event yang akan dilakukan Bartele Gallery ialah berupa workshop dan pameran karyakarya yang 

ada di Bartele Gallery Jakarta. Event ini akan dilakukan rutin selama tiga bulan dimulai dari bulan April 2022 

hingga Juni 2022 dan nama event ini ialah “Bring Back The Memories”. Kegiatan workshop dan pameran ini akan 

dijadikan sebagai wadah untuk mengembangkan diri dan sebagai media komunikasi dari Bartele Gallery Jakarta
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untuk dapat menjangkau masyarakat dengan cara memperlihatkan dan mengenalkan secara langsung karya-karya 

yang  dimilikinya.  Workshop  ini akan terfokus seperti sebuah kelas pelatihan.  Nantinya para peserta dapat 

mengikuti beberapa pilihan tema workshop yang akan diikuti mulai dari fotografi menggunakan kamera analog, 

melukis, hingga membuat litografi. 
 

 

               Strategi AISAS 

 
Tabel 1 Strategi AISAS 

 

 

Attention 
Membangun kesadaran masyarakat akan keberadaan Bartele Gallery melalui billboard, poster cetak dan x 

banner. 

 

Interest 
Menarik perhatian masyarakat melalui tiktok, iklan di Instagram, ambient media, dan brosur dengan mem- 

berikan informasi mengenai keunikan Bartele Gallery. 

 
Search 

Membagi informasi lebih lengkap mengenai Bartele Gallery yang dilakukan pada seluruh akun official Bartele 

Gallery seperti Instagram, twitter, dan website. 

 
Action 

Mengadakan sebuah event dengan program tematik yang bertema modern di Bartele Gallery Jakarta dan mem- 

buat sebuah Virtual Tour 360 yang dapat membuat target audience merasakan sensasi berada di galeri secara 

virtual. 

 

Share 
Pengunjung menggunakan twibbon sebagai bentuk partisipasi dalam sebuah event yang diadakan pada Bartele 

Gallery Jakarta lalu terdapat merchandise untuk dapat mempromosikan Bartele Gallery . 

Sumber: Data Pribadi Penulis, 2021 
 

 
4.    Kesimpulan 

 

 
Berdasarkan hasil perancangan dengan judul “Perancangan Strategi Promosi Bartele Gallery Jakarta” dapat 

penulis simpulkan bahwa dalam perancangan strategi promosi Bartele Gallery Jakarta penulis harus mampu 

menganalisa secara tepat permasalahan yang dihadapi oleh Bartele Gallery Jakarta beserta solusi untuk mengatasi 

permasalahan tersebut.  Untuk dapat meningkatkan           awareness    dari    masyarakat,    perlu    diadakannya 

promosi melalui media sosial dan media cetak serta ditunjang dengan unsur design yang terdiri dari warna, layout, 

tipografi, ilustrasi dan foto. Tujuan dari penelitian ini ialah terancangnya strategi pesan promosi serta pemilihan 

media visual yang tepat untuk mempromosikan Bartele Gallery sesuai dengan target  audiens yang dituju. 

Perancangan strategi promosi Bartele Gallery Jakarta dibuat berdasarkan hasil analisis AISAS dan AOI sebagai 

landasan dalam pemilihan media placement yang tepat untuk dapat meningkatkan awareness dari masyarakat. 

Kemudian ditentukan unsur design yang akan melengkapi visual untuk kegiatan perancangan strateg i promosi 

ini. 
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