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TANDA (Sign) secara 

dasar :

A. Tanda Zaman

B. Tanda Alam

C. Tanda buatan manusia
1. Tanda Resmi utk kalangan tertentu

2. Tanda resmi utk umum



Sign System :
Suatu upaya memberdayakan gambar/images

Sebagai suatu informasi/instruksi visual

Sign system jika diterjemahkan secara langsung berarti sistem penanda. 

Sign system juga dikenal dengan istilah WAYFINDING, yaitu sebuah 

metode yang mengatur atau mengarahkan orang melalui media sistem 

rambu, agar mengikuti sesuai dengan yang diinginkan.

EFISIENSI + EFEKTIVITAS = MENARIK



?
MASYARAKAT

LAMBANG 

BARU

PEMAHAMAN KHALAYAK TERHADAP GAMBAR / IMAGE



Sign System

dari segi Desain :

DESAIN

FUNGSI

BAHAN

BENTUK

STRUKTUR/KONSTRUKSI



1. Pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional.

2. Persiapan untuk rancangan bangun implementasi.

3. Menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk ;  

berupa penggambaran perencanaan, pembuatan

sketsa, pengaturan dari bebarapa elemen terpisah ke

dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. 

4. Sebuah sistem yang mengatur alur informasi tertentu

atau pesan tertentu dengan menggunakan media 

tanda sebagai sebuah pesan.

Sign System :



Tujuan Sign System :
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna system

harus berguna, mudah dipahami dan digunakan, data harus mudah 

ditangkap, metode harus mudah diterapkan, informasi mudah    

dihasilkan.

Sign system harus efisien dan efektif.

Desain sistem harus memberikan komponen sistem informasi secara 

rinci,meliputi data dan informasi.

Sign System :



Hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam 

perancangan/pembuatan Sign 

System :

Integrasi sistem

Jalur pemakai / sistem

Kualitas dan kegunaan informasi   (tepat waktu, tepat 

guna, relevan) 

Kebutuhan dan kelayakan system 



Strategi Komunikasi Visual 

dalam perencanaan 

perancangan Sign System

KONSEP KREATIF :

a. Target Audience

b. Isi/ pokok pikiran/ ide dasar

c. Bentuk gagasan (verbal & visual)

d. Strategi visual yang meliputi jenis 

huruf, warna dan gambar



Target AUDIENCE
Masyarakat sebagai pengguna sistem

Denah lokasi & alur pengunjung (audience)

Titik-titik Sign yang sudah ada

Fasilitas yang ada

Meliputi bentuk atau pola sign / papan sign, gambar sign, warna sign,

konstruksi sign, jenis sign

Dasar Pemikiran/ IDE DASAR



Bentuk GAGASAN
Berupa gagasan yang diajukan/ dipersiapkan :

a. Penambahan

b. Perbaikan, Penyempurnaan

c. Perencanaan Baru (perubahan total)

MELIPUTI / MENCAKUP :

1. Sign Utama (Zona/ Areal utama)

2. Sign Pendukung (pengisi areal utama)

3. Sign Pelengkap (fasilitas tambahan)









































Desain komunikasi visual sebagai salah satu bagian dari

seni terap yang mempelajari tentang perencanaan dan

perancangan berbagai bentuk informasi komunikasi

visual. 

Perjalanan kreatifnya diawali dari menemukenali

permasalahan komunikasi visual, mencari data verbal 

dan visual, menyusun konsep kreatif yang berlandaskan

pada karakteristik target sasaran, sampai dengan

penentuan visualisasi final desain untuk mendukung

tercapainya sebuah komunikasi verbal-visual yang 

fungsional, persuasif, artistik, estetis, dan komunikatif.
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