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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umum 

2.1.1 Pengertian Desain Grafis 

Desain memiliki pengertian yang luas selain dalam bentuk media promosi. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desain diartikan sebagai kerangka 

bentuk; rancangan.  

Menurut buku “Design Basics”, desain dijelaskan dengan sinonim “rencana”, 

dimana untuk membuat sebuah desain dibutuhkan sebuah konsep dan rencana 

awal untuk menghasilkan desain yang terstruktur dengan baik. Secara tidak 

langsung desain selalu divisualisasikan baik dalam bentuk dua dimensi atau tiga 

dimensi di kehidupan sehari-hari. (Pentak & Laurer, 2008: 4) Dalam buku 

Tinjauan Desain Grafis menjelaskan arti kata “desain grafis” menurut buku 

Encyclopedia of Graphic Design + Designers (Livingston, 1994: 90) diartikan 

sebagai berikut: “generic term for activity of combining typography, illustration, 

photography and printing for purposes of persuasion, information, or 

instruction”, (Adityawan, 2010: 25).  

Dijelaskan lagi oleh Adityawan, desain grafis merupakan proses merancang 

gambar atau bentuk visual dua dimensi untuk kepentingan dalam proses 

berkomunikasi yang fungsional dan efektif. Menurut Livingston, desain grafis 

memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi persuasi, fungsi informasi, dan fungsi 
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instruksi. Serta memiliki empat elemen dasar dalam desain grafis: ilustrasi, 

fotografi, simbol, dan tipografi (headline, sub-headline, dan body copy). 

 

2.1.2 Prinsip Desain 

1.  Komposisi 

Untuk pembuatan sebuah media sosialisasi tentunya membutuhkan 

komposisi yang tepat sehingga penyampaian pesan yang ingin dicapai dapat 

diterima dengan jelas oleh target sasaran yang ada. 

Dalam buku “Design Basics” menjelaskan bahwa kesempatan dan 

desain sangatlah berlawanan. Pendesain merancang susunan tiap elemen 

yang ada untuk membentuk hasil visual yang menarik. Hal ini disesuaikan 

dengan selera lingkungan yang ingin dituju, elemen desain yang digunakan 

akan bervariasi mulai dari simbol yang dipakai menjadi media penyampaian 

pesan yang menghasilkan sebuah bentuk seni desain yang dimana hasil 

akhirnya merupakan sebuah komposisi yang sudah disusun menurut esensi 

prinsip desain. (Pentak & Lauer, 2008: 4-5) 

David A. Lauer dan Stephen Pentak memberikan contoh akan 

penyusunan komposisi dalam proses desain dalam buku “Design Basics”. 

Contoh pertama ialah poster A yang merupakan contoh yang tepat dalam 

pencarian solusi desain, dimana menyusun beberapa huruf menjadi sebuah 

media komunkasi penyampaian pesan. Selanjutnya pada poster B 

menunjukkan keahlian pendesain dalam membuat sebuah konsep yang unik 

dimana menggabungkan angka menjadi bentuk wajah orang yang 
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memberikan pesan yang ingin disampaikan. Dari kedua contoh tersebut 

memberikan garis kontras dalam memanipulasi simbol-simbol yang ada 

menjadi media komunikasi untuk penyampaian pesan. 

  

 

 

 

 

 

      

 

Gambar 2.1 Poster A 

John Kuchera. It’s Time to Get Organized. 1986 

(sumber : academic.regis.edu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Poster B 

Steve Chambers. Math Rules! 2000. 

(sumber : academic.regis.edu) 
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2.  Kesatuan 

Lauer dan Pentak menjelaskan dalam buku “Design Basics” bahwa suatu 

kesatuan itu merupakan sebuah harmoni yang dibentuk dalam elemen 

sebuah desain. Bila salah satu dari elemen desain tersebut digunakan secara 

terpisah atau tidak sesuai akan menghilangkan unsur kesatuan pada desain 

dan terlihat tidak harmoni satu sama lain. Unsur kesatuan dalam sebuah 

desain ditentukan oleh pendesain dimana dan bagaimana elemen desain 

yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan efektif dan tepat. 

Menurut Lauer & Pentak dalam prinsip kesatuan memiliki harmoni, 

saling berkesinambungan, pengulangan, sudut pandang dari segi desain 

maupun psikologis, berkelanjutan dan terstruktur. Mempermudah sebuah 

kesatuan dalam desain agar dapat dimengerti maksud dan tujuannya 

merupakan pekerjaan pendesain agar desain tersebut memiliki komposisi 

yang baik sehingga dapat dimengerti dan tidak memunculkan ambiguitas. 

(Pentak & Lauer, 2008) 

 

3.  Nilai dan Sudut Pandang 

Dalam sebuah sosialisasi tentu membutuhkan media yang dapat merubah 

dan mempengaruhi nilai sudut pandang target sasarannya karena itulah 

dalam desain memiliki prinsip nilai dan sudut pandang. Berdasarkan 

pendapat Pentak dan Lauer dalam buku “Design Basics” dalam sebuah 

desain tentu memiliki sebuah komposisi dimana membentuk kesatuan satu 

sama lain untuk menyampaikan pesan yang ingin dituju. Dari pendapat 
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tersebut, mereka menambahkan bahwa dalam desain juga akan menciptakan 

sebuah sudut pandang tertentu untuk menarik perhatian pasaran, (Pentak & 

Lauer, 2008: 54).  

Pentak dan Lauer memberikan dua contoh desain yang menciptakan 

nilai sudut pandang tersendiri. Contoh A merupakan sebuah lukisan buah 

lemon yang menjadi titik poin utama, dimana buah tersebut memiliki 

ukuran yang lebih besar dari yang lain serta memiliki warna yang lebih 

cerah. Dari semua elemen yang ada tercipta sudut pandang yang tertuju 

kepada buah lemon tersebut. Sedangkan contoh yang lain ialah B, lukisan 

Henri Matisse yang di dalamnya tidak memiliki titik poin utama maupun 

objek utama berbeda dengan contoh A, namun itulah konsep sudut pandang 

yang ingin dibentuk ialah ambigu serta ingin menimbulkan sisi humor. 

Kura-kura merah merupakan nilai unik yang ditonjolkan dengan ukuran 

yang kontras dibandingkan dengan yang lain dalam lukisan.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 A 

Susan Jane Walp. Grapefruit with Black Ribbons. 2000. Oil in linen 

(sumber : www.susanjanewalp.com) 
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Gambar 2.4 B 

Henri Matisse. Bathers with a Turtle. 1908. Oil on canvas 

(sumber : www.wikipedia.org) 

 

Menurut Pentak dan Lauer (2008: 68-69), susunan secara visual serta 

pengaruh psikologi saling berhubungan dalam mencapai penilaian akan 

sesuatu dalam seni dan desain. 

 

4.  Ukuran dan Proposisi 

Pentak dan Lauer menjelaskan dalam buku “Design Basics”, untuk 

menciptakan sebuah sudut pandang dalam seni dan desain dipengaruhi juga 

oleh ukuran dan proposisi yang saling berhubungan satu sama lain. Ukuran 

dan proposisi berkaitan erat dalam nilai dan sudut pandang, seperti pada 

contoh sebelumnya, lukisan Susan Jane Walp yang berjudul Grapefruit with 

Black Ribbons dimana terjadi perbedaan ukuran dan proposisi dari buah 

lemon dibandingkan dengan benda di sekitarnya dan perbedaan tersebut 

membentuk sebuah sudut pandang yang berbeda disesuaikan dengan pesan 

yang ingin disampaikan pada lukisan tersebut, (2008: 73) 
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5. Keselarasan dan Keseimbangan 

Keselarasan atau harmoni merupakan prinsip desain berdasarkan 

pengulangan yang berhubungan dengan kesatuan dalam desain. 

Pengulangan dalam sebuah harmoni seringkali dihubungkan dengan musik, 

yang biasanya disebut legato atau saling berhubungan dan mengalir, 

peristiwa tersebut juga dapat dipraktekkan dalam seni dan desain, (Pentak & 

Lauer,2008: 114-117). Menurut Phillips dan Lupton dalam buku “Graphic 

Design The New Basic”, keselarasan sering digunakan oleh desainer grafis 

dalam penyusunan sebuah gambar dalam majalah, buku atau animasi yang 

memiliki durasi dan urutan. Keselarasan dan keseimbangan seringkali 

digunakan secara bersama-sama untuk menciptakan sebuah karya desain 

yang membawa kejutan serta memberikan sisi stabilitas secara bersamaan, 

(Phillips & Lupton,2008: 29). 

 

2.1.3  Warna 

Menurut Pentak dan Lauer dalam buku “Design Basics”, warna tidak digunakan 

hanya untuk seniman atau desainer. Semua manusia menggunakan dan memilih 

warna dalam setiap harinya, (2008: 252). Warna dapat merubah suasana hati 

seseorang, menjelaskan sebuah keadaan tertentu atau menjelaskan sebuah 

informasi, contohnya kata “kelabu”, “tidak menarik” dan “cerah ceria” setiap kata 

tersebut secara tidak langsung menggambarkan mengenai warna, (Phillips & 

Lupton,2008: 71). Dalam buku “Graphic Design The New Basic” menjelaskan 

para desainer menggunakan warna untuk menonjolkan desain mereka atau 
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memberikan sebuah kamuflase, warna dapat dibentuk untuk memberikan 

perbedaan atau menghubungkan sesuatu, menonjolkan atau menyembunyikan 

objek tertentu, (2008: 71) 

Persepsi mengenai warna dalam setiap negara dan lingkungan berbeda-beda, 

perubahan jaman juga merubah pengertian akan warna. Contohnya, warna putih di 

negara bagian Barat menandakan kesucian dan di negara bagian Timut 

menandakan kematian. Selain persepsi secara luas, warna juga bisa diartikan 

berbeda tergantung dengan pengalaman setiap orang, (Phillips & Lupton,2008: 

71). 

 

2.1.4  Layout 

Surianto Rustan dalam buku “LAYOUT, Dasar & Penerapannya” menjelaskan 

layout merupakan susunan tiap elemen desain dalam suatu bidang media tertentu 

yang mendukung pesan yang ingin disampaikan. Layout merupakan salah satu 

tahapan kerja dalam desain namun seiring berjalannya waktu layout seringkali 

dianggap sama sebagai desain itu sendiri, (2008: 0). Pada dasarnya dalam 

mendesain sebuah layout dibutuhkan beberapa tahapan, awalnya dibutuhkan 

sebuah creative brief yang menjelaskan secara detail tujuan desain, target sasaran, 

pesan yang ingin disampaikan, media dan dimana desain akan diperlihatkan 

setelah mendapatkan data tersebut mulai menentukan konsep desain yang dimana 

menjelaskan media seperti apa yang akan digunakan, dari konsep desain tersebut 

akan dibuat perancangan untuk me-layout dengan membuat thumbnails yaitu 

sketsa dasar layout yang biasanya tidak langsung dibuat dalam komputer dan 
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sebelum mencetak dalam jumlah yang banyak biasanya desainer membuat dummy 

atau mock-up yang merupakan contoh desain agar tidak terjadi kesalahan saat 

mencetak, (Rustan, 2008: 10-12). 

 

2.1.5  Tipografi 

Tipografi pada jaman sekarang sudah banyak digunakan, baik di rambu lalu lintas, 

kemasan, buku hingga iklan terdapat bermacam ragam variasi bentuk tipografi, 

(Squire, 2006: 10). Menurut Victoria Squire, tipogafi merupakan media yang 

disusun dalam sebuah kalimat yang merupakan cara dalam menyampaikan sebuah 

pesan atau konsep, (2006: 10). Dalam buku “Getting it Right with Type” 

dijelaskan dalam tipografi memiliki letterforms yang menjelaskan istilah setiap 

bentuk dalam huruf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Letterforms 

(Sumber : www.davidairey.com) 
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Huruf memiliki beberapa jenis style, yang sering digunakan oleh desainer 

untuk menyampaikan pesan serta menekankan sesuatu dalam bentuk kalimat, 

ungkapan, judul, dan sebagainya yang memberikan efek tersendiri saat 

membacanya, (Squire, 2008: 17). Squire menjelaskan beberapa jenis style huruf 

yang ada, yaitu roman merupakan style huruf yang paling sering digunakan, italic 

ialah style huruf yang dibuat berdasarkan hasil tulisan tangan, condensed bentuk 

typefaces yang dimana huruf tersebut dipersempit ruang geraknya dan extended 

menggunakan ukuran huruf yang besar dan membuat huruf terlihat lebih 

memanjang. Selain jenis style yang dijelaskan diatas, juga terdapat style huruf 

berdasarkan “berat” yaitu thin, light, bold, dan extrabold, (2008: 17). 

 

2.1.6  Media Promosi 

1.   Poster 

 Menurut Ardhi, poster memiliki karakteristik yang informatif, dapat dibaca 

beulang-ulang dan mampu menjangkau audience yang banyak dan atraktif. 

Poster menjadi efektif bila menggunakan kata-kata yang menarik dan 

persuasif, selain itu juga harus memiliki isi yang mampu mempengaruhi dan 

membentuk pandangan audience. Dengan menggunakan prinsip simplicity 

akan membuat audience bingung dalam menerima informasi yang ingin 

disampaikan serta pilihlah tempat yang banyak dilalui orang untuk 

menempatkan poster, (2013: 40-41). 
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Gambar 2.6 Contoh Poster 

(Sumber : www.dgi-indonesia.com) 

 

2.  Brosur 

Ardhi menjelaskan media brosur berbentuk lembaran yang dapat dilipat 

dan terdiri dari beberapa halaman. Kelebihan dari media ini ialah mampu 

memberikan informasi secara rinci dibandingkan dengan flyer. Brosur juga 

merupakan media yang mudah dibawa kemana saja dan dapat dibaca 

berulang-ulang, (2013: 18-19). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Contoh Brosur 

(Sumber : jumbouey.blogspot.com) 
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3.  Billboard 

Dalam buku “Merancang Media Promosi Unik & Menarik” dijelaskan 

billboard merupakan media yang memiliki informasi yang singkat, padat 

dan bisa dipahami dengan cepat. Meskipun hanya dibaca dalam waktu yang 

sangat singkat namun audience akan mengalami pengulangan informasi 

dengan melewati lokasi yang sama berkali-kali, (Ardhi, 2013: 45). Menurut 

Ardhi, kata-kata yang digunakan tidak perlu terlalu panjang dan 

menggunakan kalimat persuasif serta meletakkannya dibeberapa titik yang 

memilik lokasi ramai serta strategis, (2013: 45) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Contoh Billboard 

(Sumber : nanodesignblog.blogspot.com) 

 

4.  Iklan Media Cetak 

Iklan media cetak ditemui dalam surat kabar dan majalah dan biasana 

digunakan karena mempunyai segmentasi pembaca yang sama dengan 

target yang ingin dituju. Iklan biasanya ditempatkan pada halaman tertentu 

yang dilewati pembaca, misalnya halaman pertama atau pada halaman 

dengan topik tertentu. Karakteristik dari media ini memiliki sirkulasi yang 
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luas serta segmentasi pembaca yang jelas selain itu juga mudah dibawa dan 

dibaca kapan saja serta dimana saja. (Ardhi, 2013: 36) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Contoh Iklan Media Cetak 

(Sumber : indonesia-photojournalistgrant.org) 

 

5.  Transport Advertising 

Iklan di bus yang biasanya terletak di sisi samping dan belakang serta 

jendela. Media ini dapat digunakan secara selektif dengan area tertentu. 

(Barry, 2009). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Contoh Transport Advertising 

(Sumber : www.weirdomatic.com) 
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6.  Website 

 Merupakan salah satu media dimana memiliki halaman informasi yang 

dapat diakses dari seluruh dunia dengan menggunakan jaringan internet. 

Media ini berisikan tulisan, gambar, video, lagu hingga animasi. Dengan 

menggunakan media website memungkinkan banyaknya informasi yang 

dapat ditampilkan. Serta dengan pengelompokkan setiap halama pada 

website membuat penyampaian serta informasi kontak hingga fakta-fakta 

yang ingin disampaikan dapat lebih jelas dan efektif. Efektifnya media ini 

didukung juga dari desai  yang ditampilkan tidak terlalu ramai dan 

menonjolkan hal-hal yang perlu diperhatikan serta tidak membosankan. 

(Ardhi, 2013: 62-65) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Contoh Website 

(Sumber : ilmukomputer.org) 
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7.  Banner Website 

 Banner website biasa digunakan untuk menarik target audiens mengunjungi 

sebuah website. Media ini memiliki tampilan dalam berbagai macam bentuk 

dan ukuran yang menggunakan format gambar JPG, GIF, PNH, Java Script 

dan objek multimedia lainnya yang diletakkan pada sebuah website untuk 

mengunjungi halaman website lainnya. Penggunaan media ini hampir sama 

dengan spanduk namun dari tampilan media ini lebih efektif karena 

memungkinkan target tertarik memasuki halaman website dari tampilan 

gambar hingga menggunakan suara dan animasi. (Ardhi, 2013: 65) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Contoh Banner Website 

(Sumber : smsovis.com) 

 

8.  Social Media 

 Pada media ini sudah sering terlihat digunakan menjadi media promosi 

maupun sosialisasi suatu kegiatan. Banyak media sosial yang memliki 
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berbagai macam karakteristik. Social media yang banyak dikenal ialah 

facebook dan twitter selain itu juga keunggulan dari penggunaan media ini 

ialah cakupannya yang luas karena media ini menggunakan fasilitas online 

yang dapat terhubung langsung kepada target audiens dimana pun dan 

kapan pun. Hal ini yang menjadikan social media menjadi media yang 

cukup efektif dalam melakukan sosialisasi. Untuk mengoptimalkan fungsi 

social media ialah membangun kepercayaan target dan menawarkan serta 

memberikan informasi yang detail dan nyata, jika kepercayaan dari target 

sudah didapatkan maka informasi yang diberikan dapat diterima dengan 

baik oleh target audiens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Contoh Social Media 

(Sumber : https://www.facebook.com/greenpeace.international) 

 

9.  Merchandise 

 Media ini memiliki sifat pencitraan akan sebuah produk atau kegiatan yang 

memiliki rentang waktu jangka panjang. Dengan menampilkan logo yang 
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diaplikasikan pada media-media yang dapat digunakan sehari-hari oleh 

target akan menjadi mudah untuk diingat dan dapat menjad sebuah bentuk 

simbolisasi partisipasi akan sebuah kegiatan atau mendukung sebuah 

gerakan tertentu. (Ardhi, 2013: 74-75) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Contoh Merchandise 

(Sumber : iklanbaris.com) 

 

2.17 Logo 

Dalam pembuatan logo juga perlu diperhatikan dengan seksama sehingga dapat 

menciptakan sebuah logo yang memiliki identitas yang kuat, menurut Morioka 

ada 10 poin penting yang perlu diperhatikan dalam pembuatan logo, yaitu : 

1. Dapat memberikan jawaban 

 Sebuah logo yang dapat menjelaskan target audiens yang ingin dituju, 

produk perusahaan yang ditawarkan serta hal-hal apa saja yang dibutuhkan 

sehingga mampu secara alami menjawab pertanyaan yang muncul setiap 

melihat sebuah logo. 

Perancangan Media..., Maria Yovita Karyadi, FSD UMN, 2014



	  

	  

27	  

2. Memberi identitas bukan menjelaskan 

 Dalam logo tidak hanya menjelaskan bisnis yang dijalani klien tapi juga 

bisa memberikan identitas. Banyak perusahaan yang ingin logo mereka 

menjelaskan segala aspek dalam perusahaan mereka. Tetapi banyak 

pendesain yang salah mengartikan ilustrasi menjadi sebuah logo. Logo 

adalah sebuah bahasa visual yang mudah dikenali dan diingat sedangkan 

ilustrasi ialah gambar atau foto yang dipakai untuk menbantu dalam 

menjelaskan sebuah teks (Morioka, 2004. Hal 25) 

3. Batasan 

 Logo yang baik akan membuat produk itu terlihat berpotensi serta 

memberikan arahan dan sikap dalam penyampaian pesan produk itu sendiri. 

4. Menarik 

 Penyampaian sebuah pesan tentu menjadi peran penting dalam identitas 

sebuah desain namun bentuk juga dibutuhkan membuat suatu barang atau 

produk yang indah, namun logo kebanyakan berhasil jika mereka simpel 

dan dinamis. Sayangnya, jarang klien yang ingin membuat logo mereka 

terlihat simpel. Mereka lebih menyukai sesuatu yang lebih kompleks. 

Sehingga pembentukan produk dan logo haruslah seimbang agar logo 

mudah dikenali dan terlihat perpaduan yang kuat antara produk dan logo. 

5. Membuat sebuah pola nilai. Dalam melihat sesuatu ada pola yang kita 

alami, yaitu : 

a. Melihat warna dan bentuk, indera kita mengenali sebuah bentuk dan 

warna sebagai dasar. 
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b. Posisi yang dimengerti oleh memori atau pengalaman kita sendiri. 

c. Menggunakan sumber informasi untuk memahami pesan yang 

disampaikan. 

d. Pola nilai yang diasosiasikan dengan emosional. 

6. Membentuk sebuah pertanyaan 

 Dalam proses mencerna informasi kita sering menganalisa sesuatu yang 

tidak menyenangkan yang sering terduga. Jika sebuah pertanyaan itu 

muncul maka akan banyak pemikiran akan solusi atau jawaban untuk 

pertanyaan yang ada. Serta lebih bisa mendalami pesan yang ingin 

disampaikan. 

7. Desain untuk jangka panjang 

 Logo yang diciptakan haruslah bisa menyampaikan sebuah pesan yang bisa 

digunakan dalam jangka panjang dan disesuaikan dengan  perubahan 

kultural. 

8. Membuat logo yang merepresentasikan sesuatu 

 Seperti membuat sebuah gedung, logo adalah dasar dari seluruh pesan. Saat 

mendesain logo tidak hanya memakai 1 item dalam sebuah halaman 

melainkan menggabungkan warna, typography, imagery, copy style dan 

produk. Hal ini secara konsisten atau menjaga representatif sebuah logo dan 

nilai pesan yang ada. 

9. Desain dalam berbagai media 

 Sampai tahun 1950, logo kebanyakan dipakai dalam 1 media hingga 50 

tahun terakhir ini mulai berkembang dalam bentuk digital, broadcast dan 
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media cetak yang lain. Logo harus terlihat dengan jelas dalam surat kabar, 

website dan bentuk 3D dalam televisi. 

10. Bertahan ! 

 Bertahan ialah peran yang dijalani oleh pendesain untuk menjaga cara 

melihat visi yang jelas dari klien. Kebanyakan proses dalam desain bersifat 

subjektif yang lebih menjelaskan identitas diri sendiri. Jadi, pendesain tidak 

hanya membuat sebuah logo yang disesuaikan dengan selera klien tetapi 

juga bisa menyampaikan pesan dan tujuan dari perusahaan klien tersebut. 

Dengan mengesampingkan urusan pribadi atau emosional pribadi dari klien 

itu sendiri. Dan untuk menciptakan sebuah logo, pendesain harus lebih peka 

akan informasi-informasi terbaru juga isu internal yang terjadi dalam 

perusahaan itu sendiri. 

 

 Menurut Morioka, ada beberapa aspek lain yang perlu diperhatikan juga 

selain 10 poin yang disebutkan di atas, yaitu typography, warna, ikon, bentuk, 

hirarki atau ukuran, static dan perubahan. Typography juga dibutuhkan dan 

memiliki peran cukup penting dimana menggunakan huruf sebagai pendeskripsian 

sebuah perusahaan dan image dari perusahaan itu sendiri. Untuk memilih sebuah 

huruf bukanlah hal yang mudah, bentuk dari huruf itu sendiri harus bisa 

mengkomunikasikan sesuatu yang tidak bisa diucapkan. 

 Warna bersifat subjektif dan memiliki hubungan pada logo sebagai pola 

nilai logo itu sendiri serta menjelaskan image akan perusahaan tersebut. Dan 
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warna-warna yang ada juga bisa mencerminkan kultur sebuah negara atau pemilik 

perusahaan tersebut. 

 Ikon bisa memberikan ruang informasi yang lebih luas dan cepat. Ikon 

yang digunakan tentunya disesuaikan dengan lingkungan sekitar dan jaman yang 

berubah, ikon yang ada pun ikut berubah. Seperti sebuah simbol yang bisa 

dimengerti masyarakat pada jamannya yang memakai cara representasi yang 

beragam. Tipe ikon ada 3, yaitu : 

a. Diagrammatic 

Ikon yang simpel dari segi struktur. 

b. Metaphoric 

Ikon yang berdasar hubungan konsep dengan perusahaan. 

c. Symbolic 

Ikon yang berbentuk abstrak yang tidak ada hubungan satu dengan lainnya. 

 Bentuk ikut berperan dalam pembuatan sebuah logo dengan memakai 

bentuk geometris seperti segitiga, lingkaran, kotak dan sebagainya. Hirarki dan 

ukuran, orang-orang banyak menyukai sebuah gambar yang berukuran besar, hal 

tersebut harus disesuaikan dengan produk yang ditawarkan serta memikirkan 

untung dan rugi yang muncul jika logo yang dipakai berukuran besar baik untuk 

klien atau produk itu sendiri. 

 Logo dalam pengaplikasiannya digunakan dalam area yang luas sebagai 

alat penyampaian informasi, perubahan yang terjadi pada logo biasa digunakan 

dalam berbagai macam media namun harus menyesuaikan dengan konsep awal, 

agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian pesan dari logo tersebut. Tujuan 
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dari pembuatan sebuah logo ialah menyampaikan pesan yang ingin disampaikan 

oleh sebuah brand untuk menunjukkan identitas brand ke dalam sebuah simbol 

yang simpel dan terarah yang menjelaskan produk atau perusahaan yang ada serta 

agar mudah dikenali dan diingat oleh konsumen saat melihat logo.  

 

2.2 Tinjauan Khusus 

2.2.1 Gajah Sumatera 

Gajah Sumatera merupakan Gajah Asia yang hanya dapat ditemukan di Nanggroe 

Aceh Darussalam, Lampung, Riau dan Jambi dan kondisi spesies ini masuk dalam 

daftar hewan terancam punah berdasarkan IUCN. (WWF, 2010). Berdasarkan 

Ordunasi Perlindungan Binatang Liar, gajah Sumatera sejak tahun 1931 

dinyatakan sebagai satwa yang dilindungi dan hampir punah maka keberadaannya 

perlu diperhatikan serta dilestarikan, selain itu gajah Sumatera dikategorikan 

sebagai Evolutionary Significant Unit (ESU). (Fleischer, 2001; Fernando, 2004). 

Oleh karena itu Departemen Kehutanan menempatkan gajah Sumatera memiliki 

prioritas yang tinggi dalam konservasi gajah Asia. 

 Gajah Sumatera termasuk satwa yang memiliki prioritas konservasi yang 

tinggi namun hingga saat ini belum terdapat kajian dan analisa yang tepat akan 

populasi gajah. Metode yang dilakukan selama ini hanya berdasarkan hasil 

observasi langsung dan informasi dari petugas lapangan yang bekerja di Taman 

Nasional, Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Dinas Kehutanan. Faktor 

yang menhambat dalam penentuan status populasi disebabkan tingginya investasi 

sumber daya manusia, finansial dan waktu yang dibutuhkan. (Departemen 

Perancangan Media..., Maria Yovita Karyadi, FSD UMN, 2014



	  

	  

32	  

Kehutanan, 2007). Usia reproduksi pada gajah dipengaruhi kondisi lingkungan, 

ketersediaan sumber makanan dan factor ekologi, gajah siap bereproduksi pada 

usia 10-12 tahun. Masa Kehamilan berkisar 18-23 bulan dengan rata-rata sekitar 

21 bulan dan jarak kehamilan sekitar 4 tahun. Usia maksimal gajah betina sekitar 

60 tahun dan mengalami masa reproduksi maksimal 7-8 kali, reproduksi secara 

alami yang lemah serta kebutuhan lahan habitat yang luas membuat gajah sangat 

rentan terhadap kepunahan. (WWF-Indonesia, 2008).  

 Gajah Sumatera merupakan salah satu sub-spesies gajah Asia yang diterdapat 

di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Lampung. 

Bentuk gading gajah Sumatera jantan relatif lebih pendek dibandingkan dengan 

sub-spesies gajah lainnya sedangkan gajah betina memiliki gading yang 

tersembunyi di balik bibir atas. Gajah yang terpelihara dengan baik biasanya 

mampu bertahan hidup hingga 70 tahun berbeda dengan di alam bebas karena 

resiko ancaman yang ada maka rentang umur lebih pendek. Gajah jantan 

Sumatera memiliki tinggi antara 1,7 – 2,6 meter. Setiap harinya Gajah Sumatera 

mengkonsumsi sekitar 150 kg makanan dan 180 L air serta membutuhkan areal 

berkeliling hingga 20 kilometer persegi setiap harinya, (WWF-Indonesia, 2008) 

Memiliki pola hidup berkelompok yang dipimpin oleh betina dewasa serta 

memiliki ikatan sosial yang kuat. Sekitar 85% populasi gajah Sumatera berada 

diluar kawasan konservasi, kelompok gajah bergerak dari satu wilayah ke wilayah 

yang lain dan memiliki daerah jelajah yang terdeterminasi berdasarkan kesediaan 

makanan, tempat berlindung dan berkembang biak. Luasnya daerah jelajah akan 
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sangat bervariasi berdasarkan ketiga faktor tersebut, (Departemen Kehutanan, 

2007).  

Gajah terkenal merupakan hewan yang sangat sosial dan mereka hidup 

berkelompok yang biasa disebut “kantong”. Saat ini gajah Asia digolongkan 

sebagai satwa yang terancam punah (critically endangered) menurut IUCN. Saat 

ini Gajah Sumatera mengalami ancaman yang cukup serius disebabkan oleh 

pembunuhan liar, deforestasi, hingga pembunuhan akibat konflik dengan manusia. 

“Spesies payung” merupakan habitat Gajah Sumatera yang dimana mewakili 

keragaman hayati yaitu peran Gajah Sumatera yang membantu dalam 

mempertahankan keragaman hayati dan integritas ekologi dalam ekosistem hingga 

turut menyelamatkan spesies-spesies kecil lainnya. Kotoran pada Gajah Sumatera 

terdapat biji tanaman yang tersebar di sekitar hutan yang dilewati dan membantu 

proses regenerasi hutan alam, (WWF-Indonesia, 2008) 

 

2.2.2 Sosialisasi 

Berger menjelaskan sosialisasi ialah “a process by which a child learns to be a 

participant member of society.” (1978; 116). Beberapa ahli sosiologi berpendapat 

bahwa yang diajarkan melalui sosialisasi ialah mengenai peran-peran, salah satu 

teori peranan yang dikaitkan dengan sosialisasi adalah teori George Herbert 

Mead. (Sunarto, 2004: 21) 

 Menurut Mead pengembangan diri manusia berlangsung secara bertahap 

melalui interaksi dan tahapan dengan anggota masyarakat lainnya. Tahap-tahap 

tersebut ialah play stage, game stage, generalized other. Ia berpandangan bahwa 
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setiap anggota baru dalam masyarakat harus mempelajari peran-peran yang ada di 

dalam masyarakat. Proses pembelajaran tersebut dinamakan pengambilan peran-

peran dimana dalam proses tersebut seseorang belajar untuk mengetahui perna 

yang harus dijalankannya serta peran yang harus dijalankan oleh orang lain. 

(Sunarto, 2004: 21-22) Dalam tahap-tahap sosialisasi yang dijelaskan oleh Mead 

menjadi proses seseorang mulai dalam tahap menirukan peranan orang lain tanpa 

mengetahui maksud dan tujuannya hingga seseorang mampu mengambil peran-

peran yang dijalankan orang lain dalam telah memahami peranan dirinya sendiri 

serta peran orang lain dan dengan siapa ia berinteraksi. (Sunarto, 2004: 22) 

 Fuller dan Jacobs mengidentifikasikan empat agen sosialisasi utama, yaitu 

keluarga, kelompok bermain, media massa dan sistem pendidikan. Menurut Light, 

Keller dan Calhoun (1989) media massa terdiri dari media cetak (surat kabar, 

majalah) maupun media elektronik (radio, televisi, film, internet) yang menjadi 

bentuk komunikasi untuk menjangkau sejumlah khalayak luas. Media massa 

diidentifikasikan sebagai salah satu agen sosialisasi yang dapat berpengaruh 

terhadap perilaku masyarakat. Pesan-pesan yang disampaikan melalui media 

elektronik dapat mengarahkan perilaku masyarakat menjadi anti sosial. Kesadaran 

pentingnya media massa bagi sosialisasi telah mendorong pendidik untuk 

memanfaatkan media massa (Sunarto, 2004: 26-27) 

  

2.2.3 Sosialisasi Primer dan Sekunder 

Sosialisasi ialah proses berlangsungnya kehidupan umat manusia, Berger dan 

Luckman menjelaskan sosialisasi primer menjadi hal yang pertama dijalani 
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individu semasa kecil sedangkan sosialisasi sekunder ialah proses berikutnya yang 

memperkenalkan ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya. 

(Sunarto, 2004: 29) Salah satu bentuk sosialisasi sekunder yang sering dijumpai 

ialah resosialisasi yang didahului proses desosialisasi yang keduanya sering 

dikaitkan dengan proses berlangsungnya dalam institusi total. Desosialisasi dan 

resosialisasi banyak dibahas dalam kalangan ilmuwan sosial sebagai praktek cuci 

otak. (Sunarto, 2004: 32) 

 

  

2.2.4 Pola	  Sosialisasi 	  

Menurut Jaeger pola sosialisasi dibedakan menjadi dua, yaitu sosialisasi represif 

dan sosialisasi partisipatoris. Sosialisasi represif menggunakan hukuman terhadap	  

kesalahan, selain itu sosialisasi represif menekankan penggunaan materi hukuman 

dan imbalan; penekanan pada kepatuhan anak pada orang tua; penekanan pada 

komunikasi yang bersifat satu arah, non verbal dan bersifat perintah; penekanan 

titik berat sosialisasi pada orang tua dan keinginan orang tua; serta peran keluarga 

sebagai significant other. Berbeda dengan sosialisasi represif, pada sosialisasi 

partisipatoris memiliki pola yang dimana target diberi imbalan jika berperilaku 

baik; hukuman dan imbalan yang bersifat simbolik; target diberi kebebasan; 

penekanan diletakkan pada interkasi; komunikasi bersifat lisan; target menjadi 

pusat sosialisasi; keperluan target dianggap penting; dan keluarga menjadi 

generalized other. (Sunarto, 2004: 31) 
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