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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kota Pusaka 

2.1.1. Definisi Kota Pusaka 

Menurut Peraturan Walikota Bogor No. 17 Tahun 2015 Kota Pusaka adalah kota 

yang memiliki kualitas dan nilai budaya, kekentalan sejarah dan alam yang terkait 

erat dengan proses pembentukan kota atau bagian-bagian dari kota, berupa asset 

pusaka alam, budaya, saujana serta rajutan berbagai pusaka tersebut secara utuh 

yang berpijak kepada kearifan lokal yang mendorong kreativitas, inovasi, 

produktivitas dan kualitas kotanya untuk kesejahteraan masyarakat. 

2.1.2. Jenis-Jenis Pusaka 

Menurut Peraturan Walikota Bogor No. 17 Tahun 2015, asset pusaka dibagi 

menjadi tiga, yaitu: 

• Pusaka alam (natural landscape) adalah bentukan alam yang memiliki karakter 

khas dana/atau unik yang harus dilihat sebagai sumber daya alam yang tak 

tergantikan, baik menurut rupa/fisik serta fungsi ekologi, nilai dan maknanya 

dalam kehidupan sosial budaya dan/atau peran dalam kegiatan sosial ekonomi. 

• Pusaka budaya (cultural heritage) adalah hasil cipta, rasa, karsa dan karya yang 

khas dan/atau unik dari lebih 500 (lima ratus) suku bangsa di Indonesia secara 

sendiri-sendiri sebagai kesatuan bangsa Indonesia dan dalam interaksinya 
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dengan budaya lain sepanjang sejarah keberadaannya yang meliputi pusaka 

ragawi (berwujud) serta pusaka tak ragawi (tidak berwujud). 

• Pusaka saujana (landscape heritage) adalah produk kreativitas manusia dalam 

mengubah bentang alam dalam waktu yang lama, sehingga didapatkan 

keseimbangan kehidupan antara alam dan manusia atau perpaduan antara 

pusaka alam berupa bentang alam dengan pusaka budaya yang menampilkan 

paduan serasi hubungan antara kegiatan manusia dengan proses alam yang 

terkait satu sama lainnya dan berlangsung sejak dulu hingga saat ini, sehingga 

membentuk sebuah panorama alam yang memuat nilai budaya serta bukti 

sejarah di dalamnya. 

2.2. Pecinan 

Berdasarkan wawancara kepada Mardi Lim, tanggal 26 Maret 2017 selaku anggota 

Tim Kota Pusaka Bogor dan juga salah satu pedagang di kawasan Pecinan Kota 

Bogor, mengatakan bahwa arti Pecinan secara harafiah adalah Chinese Village. 

Chinese Village disebut juga sebagai kawasan pemukiman orang-orang Tionghoa. 

Namun arti Pecinan ini sendiri secara sosio kultural adalah sebuah kawasan yang 

menjadi titik temu peradaban sebuah kota yang didalamnya terjadi akulturasi, 

kebersamaan, persatuan, semangat kegigihan dan kejujuran yang unik. Chinese 

Village yang sesungguhnya merupakan kearifan lokal yang tidak boleh hilang 

begitu saja. Jadi Chinese Village tidak bisa disebut sebagai milik orang Tionghoa 

saja, karena didalamnya sudah terjadi akulturasi dan peleburan budaya. Chinese 

Village dapat dijadikan sebagai pusat ekonomi dan pusat perputaran kehidupan 
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sebuah kota. Semua Chinese Village mengusung tema “Ora et Labora” 

didalamnya, yang artinya berdoa dan bekerja. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya 

sebuah kelenteng disemua Chinese Village. 

 
Gambar 2.1. Gerbang Pecinan Kota Bogor 

(www.news.detik.com, 2016) 

2.3. Branding 

2.3.1. Definisi Branding 

Menurut Wheeler (2013) branding merupakan sebuah proses membangun 

kesadaran serta loyalitas pelanggan terhadap sebuah merek. Branding berbicara 

tentang bagaimana seseorang harus memilih sebuah merek tertentu dibandingkan 

merek-merek lainnya. Tidak hanya itu, branding juga dapat dijadikan sebuah 

senjata pamungkas yang digunakan untuk menarik perhatian pelanggan dalam 

memilih sebuah merek (hlm. 6). 
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Wheeler (2013) juga mengutarakan pendapatnya mengenai enam situasi 

yang tepat untuk memulai proses branding (hlm. 7). Situasi tersebut digambarkan 

dengan gambaran sebagai berikut: 

1. New Company, New Product 

• Saat seseorang membuat sebuah bisnis baru dan membutuhkan kartu nama 

serta website untuk perusahaannya. 

• Sebuah tim yang baru saja selesai membuat sebuah produk baru dan 

masalahnya ternyata produk tersebut membutuhkan sebuah nama serta logo 

untuk dturunkan ke pasaran. 

2. Name Change 

• Nama sebuah perusahaan yang sudah tidak lagi relevan dengan 

penggambaran produk yang perusahaan tersebut jual. 

• Seorang pebisnis yang ingin mengganti nama merek dagangnya karena 

terlibat masalah merek dagang. 

• Nama sebuah merek dagang yang memiliki konotasi negatif. 

• Pelanggan yang tidak dapat membedakan dua merek berbeda karena 

menggunakan nama yang sama. 

• Seseorang yang membutuhkan nama baru untuk wilayah pasar China. 
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3. Revitalize a Brand 

• Sebuah perusahaan yang ingin merubah pandangan atau stigma mereka 

dimata masyarakat. 

• Perusahaan yang ingin mengkomunikasikan secara jelas dan gambling 

mengenai siapa jati diri mereka dihadapan pelanggan. 

• Perusahaan yang berinovasi untuk menarik pelanggan dari target pasar 

yang baru. 

4. Revitalize a Brand Identity 

• Sebuah perusahaan yang ingin menanamkan nilai sejarah ke dalam sebuah 

produk yang akan mereka keluarkan. 

• Identitas perusahaan yang tidak sebanding dengan kompetitor perusahaan 

tersebut. 

• Seorang pebisnis yang malu untuk memberikan kartu namanya kepada 

orang lain karena kartu namanya tidak terlihat profesional. 

• Semua orang di dunia mengenali logo sebuah perusahaan tersebut namun 

orang-orang berkata bahwa logo tersebut membutuhkan face-lift. 

• Semua orang dapat mengenali bahwa itu adalah logo sebuah perusahaan 

tertentu, namun pelanggan tidak dapat membaca logotype perusahaan 

tersebut. 
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5. Create an Integrated System 

• Perusahaan yang tidak mencerminkan sebuah konsistensi kepada 

pelanggannya. 

• Sebuah perusahaan yang tidak memiliki visual yang konsisten. 

• Cara pemasaran yang dilakukan oleh sebuah perusahaan tertentu terlihat 

seperti berasal dari perusahaan yang berbeda-beda. 

• Sebuah perusahaan yang ingin mengkomunikasikan bahwa perusahaan 

tersebut merupakan sebuah perusahaan global yang kuat. 

6. When Companies Merge 

• Perusahaan yang ingin mengkomunikasikan dan menanamkan nilai 

maupun paham baru. Misalnya ketika mereka ingin mengkomunikasikan 

sebuah paham baru yang mungkin dianggap aneh oleh orang seperti 1+1=4. 

• Perusahaan yang menginginkan nama baru untuk bisnisnya. 

• Perusahaan yang ingin mengirimkan sinyal kepada dunia bahwa 

perusahaan baru ini adalah calon pemimpin industri yang baru. 

• Dua perusahaan yang baru saja baru bergabung menjadi satu dan ingin 

terlihat menyatu didepan publik. 

• Dua perusahaan besar pemimpin pasar yang ingin membuat sebuah 

identitas baru mengenai perusahaan baru mereka. 

Perancangan Identitas Visual..., Gabriella Lotus Buntaro, FSD UMN, 2018



   
  

14 

2.3.2. Jenis-Jenis Branding 

Wheeler (2013) dalam bukunya yang berjudul “Designing Brand Identity” 

mengklasifikasikan branding ke dalam lima jenis (hlm. 6). Jenis-jenis branding 

tersebut adalah sebagai berikut: 

• Co-branding 

Satu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang bergabung dengan goal yang 

sama.  

• Digital Branding 

Branding yang dibuat untuk mengendalikan perdagangan di dunia maya. 

Contohnya adalah website, social media, search engine optimization dan 

driving commerce on the web. 

• Personal Branding 

Branding yang dibuat untuk membangun citra maupun reputasi seseorang 

dimata publik. 

• Cause Branding 

Branding yang dilakukan dengan tujuan beramal. 

• Country Branding 

Branding yang dilakukan oleh sebuah negara untuk menarik dan meningkatkan 

kunjungan wisatawan. 

2.3.3. Tujuan Branding 

Landa (2014) mengutarakan tiga tujuan dibuatnya sebuah branding dalam bukunya 

yang berjudul “Graphic Design Solutions” (hlm. 241-242). Tujuan tersebut adalah 

sebagai berikut: 
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• Differentiation 

Semua berawal dari kondisi pasar yang menawarkan barang maupun jasa 

dengan manfaat yang sama. Terbilang sangat sedikit produk maupun jasa yang 

menawarkan manfaat unik sebuah produk terhadap pelanggan. Disini branding 

hadir untuk menyelesaikan persoalan yang muncul ke permukaan sebagai 

pembeda antara produk satu dengan produk lainnya di pasar yang sangat 

overcrowded ini. ‘Pembeda’ ini akan menarik perhatian pelanggan untuk 

membeli brand tersebut. 

• Functional and Emotional Benefits 

Semua merek produk pasti memiliki manfaat atau fungsi tersendiri yang 

dibutuhkan oleh para calon pembeli ataupun pelanggan. Diantara merek-merek 

tersebut mungkin saja ada yang memiliki ataupun tidak memiliki unique selling 

point-nya masing-masing. Misalnya, semua pasta gigi memiliki kandungan 

fluoride didalamnya. Akan tetapi belum tentu semua pasta gigi berkhasiat 

untuk memperbaiki lubang-lubang yang terdapat pada gigi konsumennya. 

Setiap brand juga memiliki emotional benefits didalamnya, emotional benefits 

tersebut dapat diperoleh dari berbagai macam aspek salah satunya adalah 

endorsement. Misalnya, produk sebuah pewarna rambut tertentu yang 

menggandeng seorang artis dalam iklan mereka. Tentu hal ini akan merubah 

emosional pembeli terhadap produk pewarna tersebut, pembeli akan merasa 

bangga karena artis tersebut menggunakan produk pewarna rambut yang sama 

dengan mereka. Sehingga pembeli akan berlomba-lomba membeli produk 

tersebut agar mereka mendapatkan kebanggaan itu tersendiri. 
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• Verbal and Visual Differentiators 

Verbal differentiators sebuah merek digambarkan melalui nama merek dan 

slogan yang dipakai oleh produk tersebut. Sedangkan visual differentiators 

digambarkan melalui logo yang dipakai oleh produk tersebut. Nama, logo dan 

kemasan sebuah produk memang menjadi identitas awal sebuah produk ketika 

produk tersebut dipublikasikan kepada masyrakat. Namun ternyata semua ini 

lebih komprehensif dari itu, merek bukan hanya membahas logo ataupun 

packaging. Merek merupakan serangkaian aset visual dan verbal yang 

memberikan sebuah pengalaman melalui sebuah solusi desain yang telah 

tersinkronisasi dengan baik. 

2.3.4. Fungsi Branding 

Wheeler (2013) dalam bukunya mengutarakan bahwa terdapat tiga fungsi utama 

branding (hlm. 2). Tiga fungsi utama tersebut adalah sebagai berikut: 

• Navigation 

Brand disini hadir untuk membantu para pelanggan dalam menetapkan sebuah 

pilihan. Brand memberikan arahan-arahan tertentu agar pelanggan dapat 

memilih brand yang sesuai dengan kebutuhan pelanggannya masing-masing. 

Dari sekian banyak produk yang bergelimpangan dipasaran, brand dapat 

memberikan sesuatu yang pasti. 

• Reassurance 

Tidak hanya itu, brand juga dapat mengkomunikasikan kualitas sebuah produk 

yang ada. Dalam hal ini brand akan semakin meyakinkan pelanggan bahwa 

mereka telah memilih sebuah pilihan yang tepat. 

Perancangan Identitas Visual..., Gabriella Lotus Buntaro, FSD UMN, 2018



   
  

17 

• Engagement 

Brand menggunakan distinctive imagery, language dan associations yang khas 

agar pelanggan dapat mengidentifikasi brand mereka. 

2.4. Place Branding 

Menurut Anholt dalam Clifton (2009) sebuah tempat mendapatkan brand-nya 

tersendiri dari opini masyarakat yang terbentuk bukan dari pihak yang memasarkan 

tempat tersebut. Kota Paris mendapat julukan sebagai kota fashion karena 

masyarakat yang berkunjung ke Paris-lah yang beropini bahwa Paris unggul dalam 

bidang fashion dibandingkan wilayah lain. Karena opini masyarakat yang semakin 

menyebar itulah maka dari itu Paris semakin terkenal dalam bidang fashion. Begitu 

juga dengan negara Jepang, negara Jepang yang unggul dalam bidang teknologinya 

akan terlihat semakin unggul. Karena banyaknya opini-opini dari masyarakat yang 

pernah berkunjung ke Jepang dan mengkonfirmasi bahwa teknologi negara Jepang 

memang mutakhir. Opini yang berasal dari masyarakat yang berkunjung itu 

semakin menguatkan negara-negara tersebut sesuai bidangnya masing-masing. 

Negara, kota dan wilayah yang beruntung seperti Paris dan Jepang akan 

mendapatkan dampak positif akibat opini masyarakat yang terbentuk. Salah satu 

dampak positif yang akan dirasakan oleh Paris dan Jepang adalah meningkatnya 

perekonomian daerah tersebut karena banyaknya wisatawan yang tertarik datang 

untuk mengkonfirmasi opini masyarakat yang sudah terbentuk sebelumnya. 

Contohnya Paris, semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke tempat tersebut 

maka pendapatan daerah tersebut akan semakin naik pula. Dari segi fashion 

mungkin akan banyak brand-brand fashion lainnya yang mendirikan tempat usaha 
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disitu sehingga semakin kuatlah karakter kota fashion yang terbentuk. Namun bagi 

negara yang tidak beruntung, misalnya Indonesia yang terkenal akan korupsinya, 

opini masyarakat yang terbentuk akan membawa dampak-dampak negative. Bila 

sebuah tempat sudah ter-branding secara jelek oleh opini masyarakat maka 

pendapatan daerah tersebut bisa menurun pula. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan untuk memperbaiki opini masyarakat yang negative adalah Place 

Branding. Place Branding merupakan sebuah kegiatan mem-branding suatu tempat 

ataupun kawasan yang nantinya akan diterapkan disebuah wilayah, kota maupun 

negara. Place Branding dalam hal ini juga dapat membuat wajah baru yang sesuai 

dengan karakter wilayah tersebut sehingga terbentuklah opini baru dari masyarakat 

yang melihatnya. Wajah baru yang ditampilkan akan berperan sebagai pembeda 

antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Pembeda ini dijadikan sebuah 

keunikan tersendiri yang dimiliki oleh wilayah tertentu dan tidak mungkin dimiliki 

oleh wilayah lainnya. Bila Place Branding ini dilakukan secara tepat maka 

perekonomian di wilayah tersebut akan meningkat (hlm. 206-207). Pendapat 

Anholt mengenai teori Place Branding ini juga dikuatkan oleh pernyataan Govers 

dan Go (2009) dalam bukunya yang berjudul Place Branding. Buku Place 

Branding ini menyatakan bahwa Place Branding merupakan gambaran sebuah 

identitas tentang kualitas sebuah produk maupun merek di wilayah tertentu baik 

secara lokal, nasional maupun internasional. Place Branding juga dapat 

menggambarkan ‘true identity of place’ yang artinya penggambaran semua 

karakteristik unik dari sebuah wilayah yang mengandung unsur-unsur peninggalan 

sebuah budaya yang dimiliki oleh wilayah tersebut  (hlm. 16-18). 
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2.5. Identitas Visual 

2.5.1. Pengertian Identitas Visual 

Menurut Landa (2014) identitas visual merupakan definisi sebuah brand atau grup 

yang diungkapkan secara verbal maupun visual melalui sebuah logo, letterhead, 

business card, website dan lain sebagainya. Nama lain dari identitas visual adalah 

brand identity dan corporate indentity. Dalam bukunya yang berjudul “Graphic 

Design Solutions” Landa berpendapat bahwa identitas visual hadir sebagai 

representasi sebuah brand atau grup (hlm. 245). Maka dari itu, syarat-syarat dari 

sebuah identitas visual menurut Landa adalah sebagai berikut: 

1. Identifiable 

Nama, bentuk dan warna sebuah identitas visual sebuah brand yang dapat 

dibedakan satu dengan yang lainnya. 

2. Memorable 

Nama, bentuk dan warna yang digunakan sebuah identitas visual harus koheren 

dan mudah diingat oleh siapa saja. 

3. Distinctive 

Nama, bentuk dan warna sebuah identitas visual harus memiliki karakteristik 

yang unik agar terlihat tidak sama dan menonjol di pasaran. 

4. Sustainable 

Nama, bentuk dan warna sebuah identitas visual dapat dipakai dalam jangka 

waktu yang lama. 
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5. Flexible/Extendible 

Nama, bentuk dan warna sebuah identitas visual yang nanti digunakan harus 

fleksibel. 

Landa (2014) juga berpendapat bahwa logo merupakan dasar dari sebuah identitas 

visual. Logo juga dapat digunakan sebagai sebuah simbol unik dari sebuah brand 

yang ada. Tidak hanya itu, logo juga merupakan nilai cerminan dari sebuah brand 

(hlm. 245). 

2.5.2. Elemen Identitas Visual 

1. Nama 

Menurut Wheeler (2013) nama yang tepat untuk sebuah brand merupakan 

nama yang dapat hidup dengan abadi serta mudah untuk diucapkan dan diingat. 

Jika sebuah brand salah dalam memilih nama maka akan menimbulkan sebuah 

miskomunikasi, karena orang-orang tidak bisa mengucapkannya dengan benar 

maupun mengingatnya dengan baik dan benar (hlm. 23). Kualitas nama sebuah 

brand yang efektif menurut Wheeler adalah sebagai berikut: 

- Meaningful 

Nama harus menggambarkan brand secara menyeluruh dan utuh. Nama 

juga harus mampu memberikan image yang dituju oleh sebuah 

perusahaan. Esensi yang dituju dari sebuah brand juga harus tercapai 

dalam sebuah nama, karena ini membantu menciptakan image apa yang 

ingin tercipta dalam pandangan pelanggan terhadap sebuah brand. 
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- Distinctive 

Nama harus memiliki keunikan tersendiri, mudah untuk diingat oleh orang 

banyak dan juga mudah untuk diucapkan. Nama harus tampil berbeda 

dibandingkan brand-brand sejenis di pasaran. 

- Future-oriented 

Nama yang akan digunakan untuk pertumbuhan, perubahan dan 

kesuksesan sebuah perusahaan. Nama yang dipilih juga harus 

‘sustainability’ dalam artian harus bertahan dalam periode waktu yang 

lama.  

- Modular 

Memungkinkan sebuah perusahaan untuk membangun perluasan merek 

dengan mudah. Agar kedepannya sebuah perusahaan dapat membuat anak-

anak perusahaan dikemudian hari. Sebuah nama yang nantinya juga dapat 

dikembangkan dan dipakai oleh anak-anak perusahaan. 

- Protectable 

Nama tersebut dapat dijadikan sebuah merek dagang. 

- Positive 

Nama tidak mengandung konotasi yang negative. Harus mengandung 

sebuah arti maupun makna yang baik, tidak boleh sedikitpun mengandung 

makna yang jelek. 

- Visual 

Nama dapat diaplikasikan dengan cocok melalui logo dan brand 

architecture. 
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2. Logo 

Menurut Landa (2014) logo merupakan sebuah solusi desain yang akan 

menjadi sebuah penanda dan pengenal sebuah brand (hlm. 247). Landa 

mengkategorikan logo sebagai berikut:  

- Logotype 

Logotype disebut juga sebagai wordmark. Logotype merupakan nama yang 

dijabarkan ke dalam sebuah tipografi yang unik maupun lettering.  

 
Gambar 2.2. Contoh Logotype 
(Graphic Design Solutions, 2014) 

- Lettermark 

Logo yang dibuat berdasarkan inisial sebuah nama brand. 

 
Gambar 2.3. Contoh Lettermark 
(Graphic Design Solutions, 2014)  
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- Symbol 

a. Pictorial Symbol 

Sebuah gambar yang merepresentasikan seseorang, sebuah tempat, 

aktifitas maupun objek. 

 
Gambar 2.4. Contoh Pictorial Symbol 

(Graphic Design Solutions, 2014) 

b. Abstract Symbol 

Sebuah komposisi yang kompleks atau bahkan simpel untuk 

menggambarkan sebuah komunitas.  

 
Gambar 2.5. Contoh Abstract Symbol 

(Graphic Design Solutions, 2014) 
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c. Nonpresentational/Nonobjective Symbol 

Sebuah simbol yang tercipta murni bukan dari sesuatu yang dirasakan 

ataupun dilihat. Bukan juga dari penggambaran seseorang, sebuah tempat 

maupun sebuah benda. 

 
Gambar 2.6. Contoh Nonobjective Symbol 

(Graphic Design Solutions, 2014) 

d. Letterform 

Simbol yang menggambarkan brand name sebuah perusahaan. 

- Character Icon 

Sebuah karakter yang menggambarkan dan mewujudkan kepribadian 

sebuah brand. 

 
Gambar 2.7. Contoh Character Icon 

(Graphic Design Solutions, 2014) 
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3. Warna 

Towey dalam Wheeler (2013) mengatakan bahwa warna dapat menciptakan 

sebuah emosi, me-recall sebuah memori dan memberikan sebuah sensasi (hlm. 

150). Wheeler (2013) juga berpendapat warna dapat dijadikan sarana untuk 

menunjukkan sebuah emosi serta mengekspresikan kepribadian yang ada 

dalam sebuah brand. Warna dapat menjadi sebuah identitas visual yang sangat 

kuat, pelanggan dapat mengenali sebuah brand dengan hanya melihat 

warnanya saja tanpa membaca logotype yang ada (hlm. 150). 

4. Typography 

Wheeler (2013) mengatakan bahwa typography yang dipakai oleh seorang 

desainer dalam membuat identitas visual harus memenuhi berbagai syarat 

(hlm. 155). Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut: 

- Typography yang dipilih mampu mengekspresikan perasaan dan 

menyampaikan pesan tersirat yang ada didalam sebuah brand. 

- Typography tersebut dapat diaplikasikan ke dalam semua kebutuhan visual 

yang diperlukan. 

- Typography tentunya dapat digunakan dalam berbagai macam ukuran. 

- Harus menggunakan typography yang berbeda dengan kompetitor yang 

ada. 

- Typography yang dipilih harus mudah terbaca dan sustainable. 
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- Mencerminkan kepribadian dan budaya yang diangkat dalam brand 

tersebut. 

2.6. Brand Guidelines 

Menurut Rustan (2013) sistem identitas atau graphic standard manual dapat 

digunakan sebagai sarana untuk menerapkan konsistensi identitas sebuah 

perusahaan (hlm. 90). Konten yang ada didalam sebuah sistem identitas adalah 

sebagai berikut: 

1. Pembukaan 

Pembukaan berisikan kata pengantar, tujuan dan manfaat dari graphic standard 

manual yang sudah dibuat dan dirancang oleh seorang desainer grafis. 

2. Logo 

Menjelaskan bahwa logo merupakan elemen dasar yang dibuat oleh seorang 

desainer dalam membuat wajah suatu brand. Beberapa ketentuan mengenai 

konfigurasi logo serta warna-warna yang dapat diaplikasikan ke dalam sebuah 

brand juga terdapat dalam buku ini. 

3. Warna 

Merupakan penjelasan mengenai sistem warna yang digunakan oleh sebuah 

brand. Dibagian ini juga menjelaskan berbagai alternative warna dalam 

berbagai kondisi. 

4. Tipografi 

Menjelaskan huruf-huruf apa saja yang diimplementasikan ke dalam sebuah 

desain untuk berbagai media. 

Perancangan Identitas Visual..., Gabriella Lotus Buntaro, FSD UMN, 2018



   
  

27 

5. Elemen Lainnya 

Berupa foto maupun ilustrasi yang diterapkan ke dalam sebuah brand yang ada. 

6. Layout 

Merupakan ketentuan-ketentuan dalam menyusun elemen-elemen visual yang 

sudah dibuat oleh seorang desainer. 

7. Penerapan Identitas 

Penerapan elemen-elemen identitas ke dalam berbagai media yang cocok untuk 

perusahaan tertentu. 

8. Incorrect Use 

Memberikan contoh yang salah mengenai penerapan elemen-elemen visual 

yang tidak seharusnya terjadi. 

2.7. Grid 

Menurut Landa (2014) modularity dalam bentuk grid dapat membantu menyusun 

konten yang akan dituangkan. Dalam keilmuan graphic design, modularity 

merupakan sebuah prinsip yang akan membagi dan mengatur sebuah format ke 

dalam bagian yang lebih kecil yang disebut modul. Contoh nyata dari sebuah modul 

adalah pixel yang ada didalam sebuah foto maupun gambar, sebuah unit didalam 

graph paper dan sebuah kotak dalam sebuah grid system. Terdapat tiga keuntungan 

utama bila menggunakan modularity. Keuntungan-keuntungan menggunakan 

modularity adalah menghasilkan sebuah kesatuan dan kontinuitas dalam sebuah 

layout desain yang ada, modul-modul yang sudah ada mudah untuk dimodifikasi 

karena dapat dibongkar pasang dan disusun ulang kembali menjadi sebuah kesatuan 

yang pas (hlm. 173-174). 
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Gambar 2.8. Modular Grids 
(Graphic Design Solutions, 2014) 

2.8. Photography 

Menurut Sadgrove (2012) street photography merupakan kumpulan foto-foto yang 

diabadikan secara spontan didepan umum oleh sang fotografer. Biasanya foto-foto 

tersebut menggambarkan seseorang atau kelompok orang yang sedang melakukan 

suatu hal yang menarik dan memikat. Walaupun disebut sebagai street photography 

akan tetapi objek foto yang diabadikan oleh fotografer tidak melulu berasal dari 

‘street’, foto-foto tersebut bisa berasal dari cafe maupun dari sebuah event (hlm. 

10). Melalui street photography seseorang dapat mengobservasi sebuah objek 

penelitian (orang/masyarakat) dan mengamati perilaku serta tingkah lakunya. 

Terdapat beberapa 9 kriteria untuk membuat street photography yang baik dan 

benar, kriteria tersebut adalah sebagai berikut: 

- There are people in the picture 

Jika tidak ada orang difoto tersebut maka foto tersebut tidak dapat disebut 

sebagai street photography melainkan disebut sebagai still life street 

photography. Contoh foto still life street photography adalah foto gedung. 

- You can see the person’s face 

Foto harus menunjukkan wajah objek yang kita foto. 
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- You can see their eyes 

Seseorang dapat mengungkapkan segala hal melalui tatapan mata, tatapan mata 

akan bercerita banyak.  

- The picture is interesting 

Foto yang diambil oleh fotografer menggambarkan kepribadian seseorang dan 

menangkap sisi lain dari kehidupan jalanan yang unik. 

 

Gambar 2.9. Street Photography 
(Street Photography, 2012) 

- It focuses the viewer’s attention 

Foto harus memiliki point of interest tersendiri agar menarik dimata orang lain. 

- The image is sharp and in focus 

Dalam street photography sang fotografer tidak harus mendapatkan foto yang 

fokus dan tajam, karena fotografer akan menangkap momen-momen sekilas 

yang akan jarang terjadi. Street photography tidak berbicara mengenai 

ketajaman foto layaknya portrait photography. 
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- The photo is well composed 

Foto dapat menggunakan role of thirds maupun golden rules. Foto yang 

disajikan harus terkomposisi dengan baik. 

- It doesn’t have an intrusive or distracting background 

Perhatikan latar belakang objek, jangan sampai merusak keseluruhan foto yang 

ada. 

- The photo tells a story 

Merupakan sebuah foto yang ingin menyampaikan sebuah pesan mengenai 

situasi apa yang sedang terjadi. 

 

Gambar 2.10. Street Photography 
(Street Photography, 2012) 
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