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ABSTRAK 

 

Desainer grafis merupakan Profesi yang penggiatnya terus bertambah dari tahun ke 

tahun, Tercatat dari 3 tahun terakhir pertumbuhan dari jumlah penggiat profesi 

maupun pertambahan pbb yang dihasilkan oleh profesi ini terus meningkat. Melihat 

pertumbuhannya yang pesat dan jumlahnya masif, Jumlah karya yang dihasilkan pun 

sudah bisa dipastikan juga tidak kalah masif. Di sisi lain, terbatasnya platform yang 

dapat mewadahi karya karya dan juga profil dari desainer ini juga jumlahnya terbatas 

dan tidak semuanya bisa dijangkau oleh pihak pihak terkait. Oleh karena itu sebuah 

wadah yang dapat mencari karya karya terbaru dan juga memberikan wadah bagi para 

desainer untuk diapresiasi.  

 

Dalam perancangan ini, penulis memakai metode pendekatan untuk merancang 

sebuah system platform online untuk mewadahi dan memberikan alternatif bagi 

desainer grafis pemula agar karyanya dapat ditampilkan di ranah public dan di 

apresiasi. Penulis merangkum metodologi yang terdiri dari metode kualitatif dan 

kuantitatif serta pengumpulan data primer maupun sekunder lalu dilanjutkan dengan 

proses kreatif pasca pengumpulan data yaitu eksekusi konsep. 

 

Tujuan dari perancangan ini, adalah membangun sebuah platform online untuk 

memamerkan karya karya desainer grafis pemula yang bertujuan agar karya dan juga 

desainer dapat merasa diapresiasi dan juga dapat direspons oleh public. 

KATA KUNCI : PLATFORM ONLINE, APRESIASI, DESAINER GRAFIS 

PEMULA 
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ABSTRACT  

  

Graphic designer is a Profession whose activity continues to increase from year to 

year, Recorded from the last 3 years the growth of the number of profession activists 

as well as the increase in domestic income  produced by this profession continues to 

increase. Looking at its rapid growth and massive number, the number of works 

produced can also be ensured that it is not less massive. On the other hand, the 

limited platform that can accommodate works and also the profile of this designer is 

also limited and not all can be reached by the relevant parties. Therefore a container 

that can find the latest work and also provide a container for designers to appreciate. 

 

In this design, the author uses the method of approach to design an online platform 

system to accommodate and provide alternatives for novice graphic designers so that 

his work can be displayed in the public domain and appreciated. The author 

summarizes the methodology which consists of qualitative and quantitative methods 

as well as the collection of primary and secondary data and then continues with the 

creative process after data collection that is the execution of concepts. 

 

The purpose of this design, is to build an online platform to showcase the work of 

beginner graphic designers who aim to make the work and also the designer can feel 

appreciated and also can be responded to by the public. 
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BAB I PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Latar belakang 

Perkembangan industri kreatif di Indonesia, merupakan sebuah fenomena 

yang tidak dapat terelakkan. Perkembangan industri kreatif dari tahun ke tahun 

semakin meningkat pesat, hal ini tercatat dari riset statistic yang dilakukan 

oleh BEKRAF dan juga BPS, yang mencatat perkembangan industri kreatif 

dari tahun 2015 hingga tahun 2018 dan juga projeksinya di tahun 2019. 

Tercatat dari data yang paling dasar adalah pertambahan pendapatan yang 

didapat dari industri ini, pada tahun 2015 pendapatan tahunan Ekraf mencapai 

852 T hingga pada tahun 2018 pendapatan pdb yang dihasilkan industri ini 

mencapai angka 1.105 T. secara persenan, pada tahun 2016 pendapatan 

ekonomi jika dibandingkan dengan pendapatan keseluruhan Indonesia, 

industri ini menyumbang di angka 7,44 % dari keseluruhan pendapatan 

Perekonomian Nasional ( OPUS – economy creative outlook 2019)  

Selain dari pendapatannya yang terus meningkat, pekerja dari industri ini juga 

selalu bertambah tiap tahunnya, dari hasil riset yang sama yang dilakukan oleh 

BEKRAF dan juga BPS tercatat tren pertumbuhan pekerja di bidang industri 

kreatif, pada tahun 2015, jumlah pekerja berada pada angka 15,46 juta orang 

dan pada tahun 2018 jumlah pekerja industri kreatif mencapai angka 17,43 

juta orang dengan persenan pertumbuhan lebih dari 3 % tiap tahunnya, dan 

pada tahun 2017 pertumbuhan mencapai angka tertinggi yaitu 5,46 %. Angka 

pekerja industri EKRAF juga mencapai lebih dari 7% dari keseluruhan 

penduduk Indonesia. 

salah satu dari sekian banyak elemen industri ini yang perkembangannya 

masuk di lima besar, adalah Desain Komunikasi Visual, yang mencakup 

keilmuan dan profesi Desainer Grafis, perkembangan dari PDB dari tahun 

2015 ke 2016 mencapai angka 8,98%. Semua elemen berkembang dengan 

selaras, berkembangnya PDB juga diselaraskan dengan perkembangan angka 
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pekerja yang ada di sektor ini, jadi kompetisi yang ada juga tidak akan 

terelakkan. 

Kompetisi yang ada tidak hanya pada sektor persaingan di pendapatan dan 

juga klien yang didapat, tetapi juga pada inovasi karya yang terus akan 

berkembang. Sebagai contohnya saja, Seek A Seek yaitu event annual yang 

khusus dibranding sebagai festival desain grafis Indonesia, yang menyediakan 

pameran yang telah dikurasi bagi para pelaku industri yang ingin 

memamerkan karya di berbagai bidang keilmuan Desain Komunikasi Visual. 

Hal ini menjadi platform yang baik bagi beberapa pelaku industri. Tetapi 

selain dari platform ini, banyak platform lain juga yang mengapresiasi dan 

memfasilitasi pelaku industri Seperti Bandung Design Bienalle ataupun 

Seminyak Design Week yang mengemas berbagai pameran yang dilaksanakan 

dengan mengangkat tema yang berbeda tiap tahunnya dan mengundang 

banyak sektor di Industri Kreatif yang ada di Indonesia. Selain itu platform 

lain juga ada yang berbentuk media cetak, Seperti buku COLLECTED yang 

diterbitkan oleh DGI, yang berbentuk Compendium, atau karya terbaik yang 

telah dikurasi. 

Kebanyakan dari platform platform yang ada ini, menggunakan mengundang 

atau open submit terbatas yang dikurasi oleh pihak yang bersangkutan, tercatat 

dari Seek A Seek, pada 2016 total ada 70 eksibitor yang telah dikurasi, selain 

itu untuk buku DGI collected, karya yang ditampilkan hanya dari 40 

kontributor yang telah dikurasi secara ketat. Hal ini mengingat bahwa 

banyaknya pekerja yang berada di sektor desain grafis tercatat pada laporan 

BPS tahun 2019 ada 616 usaha resmi yang bergerak di subsector Desain 

Komunikasi Visual, sedangkan angka berikutnya dari BPS adalah dari 100 

usaha yang ada 88,8 % nya tidak berbadan usaha. Hal ini mengungkapkan 

bahwa banyaknya usaha yang berkutat di bidang ini sangat banyak, belum lagi 

mengingat banyaknya individu yang dinaungi oleh bidang usaha yang resmi 

maupun tidak, belum juga terhitung individu yang baru akan memasuki 

industri atau masih mengikuti jenjang kuliah. 

Mengingat dari keterbatasan platform yang ada, dan ketatnya seleksi. hal ini 

bisa menjadi factor yang dapat penentu yang seringkali berpengaruh ke factor 
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lainnya. Selain itu keterbatasan ini juga ditambahkan dalam waktu jangka 

penyelenggaraan event atau pembuatan buku secara berkala yang biasanya 

memakan waktu 1 tahun lamanya, Seek A Seek merupakan event berkala 

dalam waktu satu tahun, begitupun dengan Seminyak Design Week, event 

yang baru diselenggarakan pada tahun 2018, hingga diselenggarakan kembali 

pada tahun 2019. Factor yang dapat berpengaruh adalah  factor kompetitif 

yang dapat mempengaruhi para pelaku industri dalam bersaing satu sama lain 

di pasar. Secara tidak langsung factor kompetitif dapat berpengaruh langsung 

terhadap inovasi inovasi yang dapat dihasilkan dan dapat mengembangkan 

hasil dan mutu dari pelaku industri yang ada. Dari inovasi inovasi yang ada 

maka akan tercipta diferensiasi dari output dan metode yang dihasilkan oleh 

pelaku industri dan dapat membantu menggerakan industri kearah yang lebih 

baik. 

Mengingat data diatas berkaitan dengan keprofesian grafis dalam negeri 

(domestic) dan juga pameran karya yang diselenggarakan secara domestik. 

Secara regional desain grafis pun menjadi penting dalam pembangunannya, 

dan dalam hal ini perancangan platform online showcase karya bisa menjadi 

salah satu media yang dapat membantu profesi dan professional desain grafis . 

Definisi dari platform sendiri dapat diartikan dalam berbagai macam bentuk. 

Platform dalam kamus Bahasa merriam webster, bisa mempunyai berbagai 

macam arti dan definisi yang sesuai dengan Bahasa yang digunakan oleh 

orang banyak, pada awalnya platform dalam definisinya bisa diartikan sebagai 

pijakan, atau sebuah alas yang kedudukannya lebih tinggi untuk dipijak. 

Tetapi dari definisi lainnya yang berhubungan dengan perancangan ini 

platform bisa diartikan menjadi dua, yaitu sebagai tempat atau oportunitas 

untuk diskusi dan interaksi publik. Dan juga dalam artian lainnya platform 

adalah sebuah aturan terdeklarasi dari suatu grup atau kelompok. Dan makin 

hari seiring dengan perkembangan zaman, muncullah pengartian platform 

online. (https://www.merriam-webster.com/dictionary/platform) 

Platform online disini yang dimaksud, menurut kamus OECD, adalah cara 

untuk mendeskripsikan berbagai macam bidang jasa yang tersedia di internet 

yang memfasilitasi interaksi antara 2 atau lebih pengguna interdependen 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/platform
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(individu atau perusahaan). Dalam hal ini platform online terdapat banyak 

macamnya diantaranya adalah, pasar online, social media, mesin pencari, 

pasar aplikasi, servis komunikasi, system pembayaran, jasa kolaborasi, outlet 

konten kreatif dan lain sebagainya. (https://www.oecd-ilibrary.org/science-

and-technology/an-introduction-to-online-platforms-and-their-role-in-the-

digital-transformation_19e6a0f0-en) 

Dari definisi yang didapat diatas dari kedua kamus. Platform Online untuk 

Showcase Karya Desainer Grafis dapat diartikan sebagai sebuah media yang 

dapat memfasilitasi kebutuhan untuk memamerkan karya dan juga dapat 

membantu memfasilitasi interaksi antar pengarya dan juga audiens. 

Salah satu cara untuk membantu memberdayakan karya karya desain grafis 

dan juga dengan menemukan karya karya dari orang orang disekitar yang 

belum dikenal dan hal ini bisa jadi salah satu bentuk untuk memberdayakan 

sumber daya manusia yang terlibat dengan dunia desain grafis 

Memberdayakan bisa dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah dengan 

mengapresiasi karya desain dan desainernya. Menurut data riset yang diambil 

dari audiens sekitar Surabaya dan malang tentang tingkat apresiasi angka yang 

didapat sangatlah tersebar, dengan angka dominan pada tingkat persepsi biasa 

saja. 

 

 

gambar 0.1 Tingkat Persepsi Apresiasi Terhadap Profesi Desainer Grafis (Adyaksa, 2019) 
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https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/an-introduction-to-online-platforms-and-their-role-in-the-digital-transformation_19e6a0f0-en
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/an-introduction-to-online-platforms-and-their-role-in-the-digital-transformation_19e6a0f0-en
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/an-introduction-to-online-platforms-and-their-role-in-the-digital-transformation_19e6a0f0-en
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Sedangkan menurut Responden, apresiasi terhadap profesi ini sangatlah 

penting bagi desainer grafis,  lebih dari 70 % positif akan pentingnya apresiasi 

masyarakat/desainer terhadap karya desain. 

 

gambar 0.2 Pentingnya Apresiasi Bagi Desainer Grafis (Adyaksa, 2019) 

Data dari responden juga mayoritas setuju akan platform karya desain grafis 

sebagai salah satu metode untuk menyampaikan apresiasi. Baik untuk 

memberikan rekognisi maupun memberikan feedback.   

 

gambar 0.3 Kemampuan PLatform Showcase Karya Desain Sebagai Opsi Untuk Mengapresiasi 

 (Adyaksa, 2019) 

Bentuk dari platform menjadi preferensi dari berbagai calon audiens, dari data 

riset yang didapat dari 104 orang, preferensi orang terhadap bentuk platform 

yang biasa digunakan untuk mengakses karya karya desain grafis orang lain. 

Sample lebih berpreferensi terhadap bentuk platform online (website) dan juga 

social media. Hal ini dikarenakan mudahnya mengakses jejaring internet 

sehingga memudahkan ketimbang media cetak dan media e magazine atau e 

news letter.  
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gambar 0.4 Preferensi Bentuk Platform (Adyaksa, 2019) 

 

Platform yang ada dini, juga berguna untuk kebutuhan arsip, untuk di 

kemudian hari dipergunakan sebagai bahan referensial maupun kebutuhan 

sejarah. Selain itu adalah problem Pengarsipan yang memang mengingat 

sebenarnya bisa begitu mudahnya dilakukan di era ini, tidak adanya arsip 

digital yang mekhususkan untuk mengarsipkan karya yang telah dikurasi 

menjadikan karya karya yang telah dikerjakan oleh para professional desainer 

berhenti begitu saja siklusnya, Dikutip dari No Future Without a Past: the 

dutch national archive of design yang ditulis oleh Anja Tollenaar, dan Job 

Meihuizen. Yang keduanya berprofesi untuk curator sebuah museum desain di 

belanda. “ Pengarsipan sebuah artefak (untuk hal ini yang berkaitan dengan 

desain dan output yang dihasilkan) tentunya akan berpengaruh terhadap 

generasi yang akan datang dan juga menjadi sebuah media referensial yang 

dapat digunakan oleh generasi mendatang, hal ini sepertinya banyak dilupakan 

mengingat kebanyakan dari pelaku industri hanya berfokus pada nilai itu 

sendiri, tidak pada warisan desain dan pelestarian arsip desain.” Hal ini 

dititikberatkan pada nihilnya pengarsipan tentang desain grafis di sekitar kita 

atau bahkan di Indonesia. 

 

Tentunya hal hal diatas merupakan problem yang dapat diidentifikasi hingga 

ke regional, termasuk kota Surabaya, kota Surabaya yang merupakan sebuah 

kota industrial dan kota terbesar ke 2 se Indonesia. Tentunya dengan kedua 

predikat ini, disertai dengan pernyataan walikota Surabaya Tri Rismaharani 

"Kami ingin suatu saat nanti, Surabaya menjadi hub-nya di Asia dan ASEAN 
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untuk industri kreatif dan penggunaan teknologi informasi. Makanya kita 

gabung menjadi suatu kemasan acara yang menarik," tentunya hal hal diatas 

menjadi penentu, Platform dan Media yang sesuai dengan visi misi dan dapat 

membantu memberdayakan dan mengapresiasi para professional di bidang 

desain grafis tentunya akan membantu membangun Surabaya sebagai kota 

yang industri kreatifnya berkembang. Perkembangan di sektor desain grafis 

atau desain komunikasi visual, tentu saja akan membantu mengangkat 

perekonomian industri kreatif Regional 

 

Pembuatan platform dan media antologi karya desainer Surabaya ini, bisa 

menjadi sebuah solusi untuk keterbatasan yang dihadapi di platform platform 

lainnya. Dengan memfokuskan platform pada batas regional Surabaya, para 

professional dan juga desainer yang akan terjun ke industri dapat berpartisipasi 

dengan leluasa dengan iklim kompetitif dengan kesempatan yang lebih luas. 

Dengan memfokuskan platform, juga membentuk komunitas kea rah yang 

lebih mudah diraih dan juga dengan membangun budaya kompetitif yang 

terpusat bukan tersentral. Memacu kepercayaan diri dan juga daya saing dari 

desainer grafis yang ada disekitar kita serta memberikan pemberdayaan yang 

terfokuskan pada regional. Dengan adanya platform yang mewadahi pada 

tingkat regional, desainer juga dapat berkembang kearah yang lebih baik 

dengan tingkat kompetitif yang lebih tertata dan juga lebih banyak kesempatan 

untuk berkembang dan maju. 

 

Selain dari pemberdayaan dan juga kesempatan yang lebih luas, pembuatan 

platform ini juga berguna untuk pengarsipan karya untuk tingkat regional, 

sehingga kuantitas yang ada juga lebih banyak dan lebih luas mencakup 

keseluruhan regional. Hal ini juga dapat membantu merangsang kesadaran 

akan pentingnya perngarsipan karya. Hal ini bertujuan memberikan jejak di 

masa mendatang dan dapat memberikan kemudahan untuk mengamati 

perkembangan desain grafis yang ada di Surabaya dan juga memberikan 

kebutuhan referensial di masa mendatang.  

 



8 
 

Hasil riset yang didapat melalui 100 responden, preferensi media yang 

digunakan mayoritas ada pada penggunaan platform online berupa website dan 

social media dengan selisih yang sangat sedikit. 

 

 

gambar 0.5 Preferensi Akses Platform Online Karya Desain (Adyaksa, 2019) 

 

Dari hasil riset yang didapat, dapat dikonklusikan bahwa penulis memilih 

untuk menjadikan media web sebagai media utamanya, dari hasil yang didapat 

dari riset preferensi media yang dilakukan kepada 100 audiens, keuntungan 

yang dapat didapat adalah dengan menggunakan web, pertama fungsinya yang 

serba guna dan dapat diubah dengan mudah, selain itu kuantitas konten yang 

dimuat bisa bervariasi. Tetapi selain platform online berbentuk website, 

perancangan ini akan menggunakan sosial media juga sebagai salah satu 

bentuk link up dan salah satu media interaksi antar calon audiens. Selain itu 

perancangan ini juga akan melibatkan perancangan Visual Identity sebagai 

identitas dari platform yang akan dirancang untuk menguatkan kesan dan 

memberikan impresi. 

 

Platform ini, bisa menjadi solusi untuk mewadahi keterbatasan platform yang 

ada, platform dan media ini juga harus menjadi wadah bagi para desainer agar 

karya mereka dapat diapresiasi dan juga dapat memberdayakan professional 

atau orang yang akan memasuki industri desain grafis. Selain itu juga, 

platform dan media ini juga harus dikurasi agar tetap terjaga kredibilitasnya 

dan menjaga agar tetap kompetitif. Platfrom yang dirancang juga harus 
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ditangani dengan rutin untuk  menangani keterbatasan platform yang ada dan 

juga keterbatasan. Hal ini juga sekaligus membantu wacana Bekraf yang 

dikatakan oleh triawan munaf selaku ketua bekraf untuk membantu ekosistem 

baru diluar Jakarta sebagai Kota Industri Kreatif, agar industri kreatif tidak 

hanya berpusat di tempat tertentu  

(https://money.kompas.com/read/2019/07/15/211753026/bekraf-ingin-bangun-

konsep-kota-berbasis-industri-kreatif ) Tujuan lainnya dari pembuatan 

platform ini adalah untuk menghubungkan komunitas kreatif dengan 

masyarakat awam, dan memberikan atau membangun budaya apresiatif 

terhadap industri kreatif, dalam hal ini desain grafis dan karyanya. 

 

 

 

1.2 Identifikasi Masalah 
 

1. Berkembangnya dunia desain grafis harus diimbangi dengan berkembangnya 

budaya apresiatif terhadap karya desainer grafis 

2. Tidak adanya media pengarsipan karya desainer grafis secara regional 

3. Masih minimnya media yang berfungsi untuk mengapresiasi karya dan 

inovasi dan memberdayakan professional desain grafis 

 

1.3 Rumusan Masalah 
 

Bagaimana merancang sebuah platform online yang dapat menjadi wadah 

apresiasi, pemberdayaan dan arsip karya – karya desainer grafis yang ada di 

Surabaya dan Malang 

 

1.4 Batasan Masalah 
 

1. Perancangan ini hanya akan membahas konten yang berkaitan dengan Media 

atau Platform yang digunakan sebagai showcase bagi desainer grafis 

2. Media Antologi yang dimaksud pada perancangan ini sebagai media 

dokumentasi dan referensi bagi sesame professional desainer grafis maupun 

penikmat desainer grafis. 
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1.5 Tujuan Penelitian 
 

1. Menyediakan platform terhadap para desainer grafis untuk dapat berekspresi 

dan berinovasi secara visual 

2. Mendokumentasikan untuk mengarsipkan karya – karya terbaik desainer 

grafis  

3. Memberikan audiens opsi untuk berinteraksi dan juga mengapresiasi karya 

desainer grafis 

 

1.6 Manfaat Peneltian 
 

1.6.1 Manfaat Praktis 

1. Sebagai Platform bagi para Desainer Grafis Surabaya untuk memamerkan 

karyanya 

2. Membantu mengarsipkan karya – karya Desainer Grafis 

3. Membantu desainer grafis mendapatkan apresiasi yang layak  

1.6.2 Manfaat Teoritis 

Ilmu desain komunikasi visual adalah ilmu yang mampu membantu 

memecahkan suatu masalah melalui sebuah media untuk mengenalkan, 

mengapresiasi, mengedukasi, dan mendokumentasi karya desainer grafis 

surabaya 

 

1.7 Ruang Lingkup 
 

1.7.1 Ruang Lingkup Studi 

1. Studi wawancara terhadap professional desainer grafis dan juga praktisi 

2. Studi kuisioner terhadap professional desainer grafis dan juga orang 

orang yang terlibat dalam industri 

3. Studi tentang layout web, tipografi, dan fotografi untuk membuat Desain 

web yang menarik 

1.7.2 Luaran 

Luaran dari perancangan ini berupa media atau platform online visual bagi 

Desainer Grafis Surabaya 
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1.8 Metode Penelitian  
 

Dengan menggunakan dua metode yaitu riset etnografi dan juga riset marketing 

1.8.1 Etnografi 

Data primer adalah data yang secara langsung didapatkan oleh peneliti 

secara aktual, diantaranya:  

a. Wawancara dengan Profesional Desainer Grafis dan praktisi 

b. Kuisioner terhadap para pelaku industri ataupun orang – orang 

yang akan terjun ke industri 

c. Pengambilan Data berupa karya kepada Profesional dan 

Desainer grafis 

 

 

1.8.2 Marketing 

 

Riset marketing dengan mengambil big data yang ada pada platform 

online lain dari  komparator seperti its nice that  dan jugabehance, selain 

itu juga untuk komparasi tambahan menggunakan Analisa terkait konten 

dan juga layout dari dua platform online Indonesia, yaitu DGI (Desain 

grafis Indonesia) dan juga Kreavi.  
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1   Landasan Teori Arsip Online 
 

2.1.1 Pengertian Arsip Online 

 

Arsip, dalam definisinya merupakan sebuah tempat penyimpanan untuk 

menyimpan informasi inaktif, dalam bentuk apapun. Hal ini diperlukan 

untuk menyimpan informasi inaktif yang nantinya bisa digunakan 

Kembali saat diperlukan. 

 

Pada perkembangannya, arsip yang awalnya hanya berbentuk fisik, 

sekarang telah digunakan juga dalam bentuk metadata yang kebanyakan 

melibatkan penggunaan teknologi computer dan juga web.  

 

Artefak berupa informasi ini mempunyai peranan penting dalam 

kehidupan social masyarakat, membantu dalam fungsinya sebagai 

dokumentasi, data untuk membantu kehidupan social bermasyarakat dan 

kedepannya di masa depan. 

 

Selain dalam bentuk fisik dan metadata yang disimpan dalam 

penyimpanan computer. Penyimpanan arsip sekarang beralih ke 

teknologi internet, teknologi ini juga digunakan dan diimplementasikan 

ke berbagai media. Berbagai media seperti publikasi, industri kreatif, 

artikel, pekerjaan dan lain lain diimplementasikan ke dalam berbagai 

media dan dipreservasi. 

 

 

 

2.2   Landasan Teori perancangan website 
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2.2.1 Website  

Menurut O’ Brien dalam buku introduction to information system, 

Website merupakan sebuah fasilitas yang menawarkan ruang bincang, e 

– mail, maupun pesan instan dimana para surfer internet dapat 

menjelajahi World Wide Web dengan software browser untuk 

mendapatkan berbagai macam informasi, hiburan maupun untuk 

kepentingan bisnis.  

Menurut Mooduto & Hidayat dalam buku Cara Mudah Membangun 

Website, Website dibagi menjadi dua berdasarkan sifatnya, yaitu :  

1. Website dinamis, merupakan website yang menyediakan informasi 

atau konten yang selalu berubah setiap saat (dinamis). Contohnya 

adalah website berita ataupun jejaring sosial, seperti 

www.kompas.com, www.facebook.com.  

2. Website statis, merupakan website yang informasi atau kontennya 

jarang diubah. Website tersebut tidak memiliki sistem pemrograman 

yang memungkinkan pengunjung web dapat berinteraksi langsung 

dengan pemilik web maupun pengunjung lain yang sedang 

mengakses web tersebut. Contohnya adalah web profile organisasi, 

web catalog, dan lain – lain.  

Website dibagi berdasarkan tujuannya, diantaranya :  

1. Personal web, website yang berisikan informasi pribadi seseorang.  

2. Cooperate web, website yang dimiliki oleh perusahaan.  

3. Portal web, website yang mempunyai banyak layanan, seperti layanan 

berita, e – mail, dan lain – lain.  

4. Forum web, website yang ditujukan sebagai media diskusi.  

5. Di samping itu terdapat juga website e – Government, e – Payment, e – 

Procurement, dan lainnya. 

Menurut (Mooduto & Hidayat, 2009, p.3), ditinjau dari segi bahasa 

pemrograman yang digunakan, website terbagi atas :  



14 
 

6. Server side, merupakan website yang menggunakan bahasa pemrograman 

yang tergantung kepada server yang tersedia. Seperti PHP, ASP dan lain 

sebagainya. Apabila tidak tersedianya server, website yang dibangun 

menggunakan bahasa pemrograman di atas tidak dapat berfungsi 

sebagaimana mestinya.  

7. Client Side, merupakan website yang tidak membutuhkan server dalam 

menjalankannya, dapat diakses melalui browser. Contohnya adalah 

HTML.  

Menurut pendapat Ferdianto, dalam buku membangun bisnis online secara 

gratis, terdapat beberapa kriteria yang diperlukan dalam menampilkan 

suatu produk pada website, diantaranya :  

a. Interaktif  

Dapat memfasilitasi komunikasi dengan calon pelanggan, baik dengan 

menggunakan e – mail maupun online chat.  

b. Representatif  

Website dapat mewakili dalam menawarkan produk yang akan dijual. 

Website yang baik akan membuat seolah – olah calon pengunjung 

merasa sedang mendengarkan langsung presentasi anda.  

c. Ringkas dan Sederhana  

Dalam pembuatan website sebaiknya dibuat dengan ringkas dan fokus 

pada produk yang ditawarkan. Apapun variasi kata – kata, semuanya 

mengarah pada penjelasan produk ataupun pelayanan yang ditawarkan. 

Fokus sangatlah penting karena setiap orang memiliki keterbatasan 

waktu serta pemahaman dalam membaca suatu keterangan produk.  

1. Aman dan terjamin  
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Kemanan merupakan hal yang paling utama dalam melindungi 

website serta produk dari serangan hacker. Kemanan website akan 

membuat pelanggan merasa nyaman dalam melakukan transaksi.  

2. Desain yang menarik  

Desain merupakan hal yang terpenting dalam menawarkan suatu 

produk atau jasa. Profesionalitas dapat dilihat dari desain dan 

tulisan yang terdapat pada website. Sebagus apapun suatu produk, 

tetapi tidak disertai dengan tulisan dan desain yang menarik, 

tentunya akan mengurangi minat pelanggan dalam membuka 

website tersebut ataupun melakukan transaksi.  

2.2.2 Jenis web  

Ada beberapa jenis website yang bisa anda kenali dan dikelompokan 

berdasarkan fungsi dan tujuannya. yaitu antara lain  

1. Search Engine 

Search Engine atau mesin pencari adalah jenis website yang khusus  

mengumpulkan daftar website yang bisa ditemukan di internet 

dalam database kemudian menampilkan daftar indeks ini 

berdasarkan kata kunci atau “keywords” yang dicari oleh user. 

Mayoritas pengguna internet sudah familiar dengan situs search 

engine untuk mencari informasi yang mereka butuhkan melalui 

internet. Beberapa contoh search engine antara lain: Google 

Search, Bing, Yahoo Search dan lain-lain.  

2. Web Portal 

Web Portal adalah situs yang mengumpulkan dan menyediakan 

aneka informasi dari berbagai sumber untuk ditampilkan kepada 

user, jika user tertarik untuk mengetahui informasi yang ada 

dengan lebih lengkap, user akan diarahkan ke sumber yang aslinya. 

Namun pada umumnya web portal tidak hanya menampilkan 

informasi dari sumber luar, kadang mereka juga menampilkan 
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informasi-informasi dalam website mereka sendiri. Beberapa 

contoh web portal antara lain :Yahoo, msn, msnbc dan lain-lain.  

3. Wiki 

Website wiki yang paling terkenal saat ini adalah wikipedia. 

Website wiki adalah website yang mengijinkan pengunjung untuk 

ikut menulis dan mengedit artikel yang ada dalam website tersebut 

dengan mengacu pada peraturan-peraturan tertentu. Masing-masing 

website wiki memiliki aturan yang berbeda-beda. Biasanya, 

meskipun semua pengunjung bebas untuk menulis dan mengedit 

artikel di website ini, namun ada sekelompok orang yang bertugas 

untuk memeriksa konten yang dimuat apakah layak atau tidak 

untuk website tersebut. Meskipun website wiki sering menjadi 

sumber referensi namun tidak semua informasi yang ada dapat 

dipercaya 100%.  

 

4. Archive Site 

Archive site atau situs arsip adalah website yang dibuat untuk 

mengumpulkan dan menyimpan materi-materi elektronik berupa 

konten- konten dan halaman-halaman website agar tidak 

hilang/punah.  

 

5. Social Networking / Social Media 

Social media termasuk salah satu fenomena yang luar biasa hingga 

saat ini, khususnya diwakili oleh Facebook. situs social networking 

atau situs pertemanan online adalah situs yang disediakan bagi para 

membernya untuk bertukar informasi dan media elektronik lainnya 

seperti foto, musik dan video. Beberapa situs social networking 

yang terkenal sebelum fenomena Facebook dan Twitter antara lain 

Multiply, Friendster dan MySpace. Kemudian bermunculan pula 

Social Media dengan tema-tema yang lebih spesifik seperti social 
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media untuk berbagi lokasi (FourSquare), social media 

entertainment (GetGlue) dan masih banyak lagi.  

6. Forum 

Forum termasuk salah satu jenis website yang pernah menjamur di 

Indonesia. Apalagi sejak fenomena KasKus sebagai forum no 1 dan 

juga website dengan pengunjung terbanyak di Indonesia. Forum 

dibuat untuk ajang diskusi dan tukar informasi. Ada yang spesifik 

ada juga yang bersifat umum, dan dalam forum ini terdapat sub-sub 

forum berdasarkan kategori- kategori tertentu yang ditetapkan oleh 

admin. Untuk membangun sebuah forum yang lengkap 

membutuhkan waktu yang sangat banyak. Untungnya sudah 

tersedia software-software pembuat forum yang siap pakai, baik 

yang gratis ataupun berbayar. Software pembuat forum yang 

terkenal adalah vBulletin, yang digunakan oleh kaskus dan banyak 

forum-forum internet lainnya. Sedangkan beberapa forum gratisan 

dan open-source antara lain : yabb, vanilla, SMF, phpbb dan lain-

lain. Sedangkan contoh website forum antara lain Kaskus, 

Modifikasi, detikForum dan lain-lain.  

 

7. Portal Berita dan Informasi 

Portal berita dan informnasi adalah situs yang memuat berita-berita 

dan artikel-artikel untuk dibaca pengunjung. Bisa juga berisi opini 

dan komentar-komentar seputar politik, teknologi dan lain-lain. 

Situs-situs berita ini seperti layaknya koran, majalah dan buletin 

online. Konsep dan karakteristik situs berita berbeda-beda sesuai 

dengan jenis berita dan target pembacanya. Beberapa contoh situs 

berita adalah detik, kompas, cosmopolitan dan lain-lain.  

8. Social Bookmarking 

Social bookmarking adalah situs yang mengijinkan user untuk 

memasukan informasi atau sumber informasi artikel-artikel tertentu 

untuk dibaca atau di-rating dan dikomentari oleh user lainnya. Situs 
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jenis ini sering digunakan oleh pemilik situs berita, blog dan situs-

situs lainnya untuk mempromosikan konten situs mereka. Beberapa 

situs social bookmarking yang terkenal adalah Lintas Berita, Digg 

dan stumbleupon.  

 

9. Media Sharing 

Situs ini khusus disediakan bagi user untuk meng-upload media- 

media elektroknik seperti gambaer, musik dan video agar dapat 

dilihat atau di download oleh pengunjung lain. Contohnya adalah 

Youtube, Flickr, Imageshack dll.  

 

10. Cloud 

Situs jenis cloud ini adalah pengembangan dari situs media sharing 

dimana situs ini memberikan fasilitas penyimpanan file sekaligus 

berbagi file bagi anggotanya dengan fitur canggih sinkronisasi file, 

dimana pengguna dapat melakukan sinkronisasi otomatis file-file 

tertentu di komputer atau gadget mereka dengan cloud server tanpa 

perlu melakukan upload file manual. Beberapa contoh website 

cloud antara lain Dropbox, SkyDrive dan GoogleDrive.  

11. Company Profile 

Company profile biasanya berupa website sederhana untuk 

menampilkan profil dan produk atau jasa serta portfolio sebuah 

perusahaan. Website jenis ini hanya untuk memperkenalkan profil 

perusahaan meskipun juga dapat menjadi alat promosi jika dikelola 

dengan benar. Selain profil,produk dan portfolio berupa konten 

teks dan foto atau video, fitur form kontak termasuk yang penting 

dalam website ini agar pengunjung dapat dengan mudah 

menghubungi perusahaan pemilik website jika mereka memerlukan 

produk atau jasa perusahaan tersebut. Namun belakangan ini situs 

Company Profile semakin berkembang dengan menambahkan 
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fitur- fitur tertentu seperti artikel-artikel terkait, bahkan forum 

diskusi. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan bisnis melalui 

dunia maya.  

 

12. Corporate Website 

Berbeda dengan company profile, Corporate Website biasanya 

lebih kompleks atau bisa juga disebut Company Web Portal. 

Website ini berisi informasi lengkap dari latar belakang hingga 

kegiatan-kegiatan suatu perusahaan, organisasi atau yayasan sosial 

baik yang bersifat profitable ataupun non-profit. Informasi-

informasi dalam corporate website bisa berupa profile 

perusahaan/organisasi, latar belakang, visi dan misi, daftar founder 

dan pengurus, informasi investor dan klien hingga laporan 

keuangan, afiliasi dan lain-lain serta artikel-artikel dan berita-berita 

yang terkait dengan kegiatan perusahaan/organisasi tersebut. 

Contoh corporate website antara lain, Pertamina,General Motors 

dan lain-lain.  

 

13. Brand Building Website (Branding Website) 

Brand Building Website dibuat untuk memperkenalkan serta 

membangun image sebuah brand. Yang paling menonjol dari 

website seperti ini adalah konsep untuk menyampaikan pesan 

sesuai dengan image yang akan dibangun. Fiturnya sangat beragam 

dan biasanya cukup kompleks seperti animasi, game, video dan 

fitur-fitur interaktif lainnya. Belakangan Brand Building website 

juga sering diintegrasikan dengan social media seperti Facebook, 

Twitter hingga blog. Brand Building website sering dimanfaatkan 

oleh produk-produk fast moving consumer goods misalnya groseri, 

soft drinks, snack dan lain-lain.  
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14. Online Store  

 

Toko online sudah jelas peruntukannya adalah untuk menjual 

barang secara online. Fitur-fitur utama online store adalah katalog 

produk dengan informasi yang lengkap serta shopping cart, yaitu 

fitur untuk pengunjung untuk melakukan pemesanan produk secara 

online. Online store bisa bermacam-macam bentuk dan konsepnya. 

Fitur-fitur online store juga bisa bermacam-macam disesuaikan 

dengan budget dan kemudahan yang didapatkan. Baik kemudahan 

mengelola online store itu sendiri ataupun kemudahan bagi 

pengunjung untuk memilih dan berbelanja produk. Menjamurnya 

online store di internet memicu munculnya banyak software open 

source untuk membangun online store. Dengan software-software 

open-source, siapa saja dapat membangun online storenya sendiri 

jika tidak  memiliki budget untuk membayar jasa pembuatan 

website profesional. Namun membangun online store dengan 

menggunakan software open source juga bukan hal mudah. 

Diperlukan waktu untuk menguasai penggunaan software. Belum 

lagi harus mengerti tentang cara hosting dan mengatur konfigurasi 

hosting. Dan yang paling penting adalah bagaimana membuat 

tampilan website open source menjadi menarik dan profesional. 

Yang sangat disayangkan, banyak jasa pembuatan website yang 

membangun toko online klien mereka dengan menggunakan open 

source seperti oscommerce, joomla dan wordpress. Jasa-jasa 

seperti ini relatif lebih murah, namun klien pemilik website baru 

akan menyadari belakangan kesulitan-kesulitan mereka dalam 

mengelola toko online tersebut karena konfigurasi CMS atau admin 

area toko online yang dihasilkan dari software open source 

sangatlah rumit dan kompleks.  

Katalog/portfolio online hampir mirip dengan online store, hanya 

jenis website ini lebih mengutamakan katalog atau portfolio dengan 

informasi lengkap bagi pengunjung tanpa ada fitur transaksi online. 
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Jika pengunjung tertarik dengan produk-produk atau jasa yang 

ditawarkan, diharapkan pengunjung akan langsung menghubungi 

pemilik website untuk melakukan pemesanan atau negosiasi.  

16. Blog  

Blog adalah sebuah website yang berbentuk seperti jurnal atau diari 

online. Biasa digunakan seorang blogger untuk mengeskpresikan 

pemikiran dan opini-opininya. Bisa juga artikel-artikel seputar 

kegiatan blogger. Bisa berisi tulisan maupun media gambar, video 

dan lainnya. Setiap artikel biasanya disertai kolom komentar 

dimana pengunjung blog bisa meninggalkan komentar atau 

berdiskusi mengenai artikel yang ditulis. Blog juga dianggap 

sebagai salah satu social media karena para blogger biasanya saling 

berinteraksi melalui blog. Belakangan blog tidak hanya digunakan 

sebagai media jurnal atau diari pribadi, namun juga dimanfaatkan 

sebagai fitur-fitur tambahan oleh website-website besar untuk 

menginformasikan update-update terbaru seputar produk dan 

kegiatan mereka. Blog juga sangat cocok digunakan bagi 

profesional yang ingin menjual jasa berdasarkan keahlian yang 

mereka miliki, misalnya fotografer, konsultan, fashion stylist 

hingga artis. Menggunakan blog mereka dapat menulis artikel-

artikel terkait seputar keahlian mereka atau kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan portfolio.  

17. Portal Komersil 

Portal komersil lahir dari konsep iklan baris, dimana melalui portal 

ini member dapat menjual produk dan jasa mereka tanpa perlu 

membangun website sendiri. Contoh portal komersil adalah 

JobsDB, Toko Bagus, Berniaga, Rumah.com dan masih banyak 

lagi.  
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Namun masih ada lagi banyak jenis website lainnya yang bisa 

ditemukan di internet, misalnya affiliate website yaitu website 

affiliasi untuk menjual produk pihak ketiga, attack website yang 

biasanya berisi virus atau trojan yang bertujuan menyerang 

komputer pengunjung dengan virus atau malware, gaming and 

gambling website sebagai media berjudi online, phising site yang 

dibangun untuk menjebak pengunjung memasukkan informasi-

informasi rahasia seperti account dan password email atau kartu 

kredit yang kemudian akan digunakan oleh pemilik website untuk 

mencari keuntungan pribadi, dan masih banyak lagi. 

2.2.3 Aturan Emas dalam Perancangan User Interface 

 

User interface, merupakan salah satu elemen penting yang tidak dapat 

dilupakan dalam pembuatan website, merancang user interface yang 

tepat dapat mengoptimalisasi website menjadi lebih efektif dan 

memudahkan para pengguna untuk mengakses berbagai konten yang 

ada didalamnya.  Menurut Shneiderman dalam jurnalnya yaitu 

Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-

Computer Interaction (5th Edition) terdapat 8 aturan emas dalam 

perancangan user interface, yaitu : 

 

a. Strive for consistency (berusaha untuk tetap konsisten)  

Konsisten diperlukan untuk mendapatkan antarmuka yang baik, 

dimana developer harus tetap konsisten dalam hal desainnya, seperti 

font, ukuran tulisan, layout, dan desain lainnya. Hal ini dapat 

diwujudkan dengan menggunakan CSS (Cascade Style Sheet)  

b. Enable frequent users to use shortcuts (memungkinkan pengguna 

dalam menggunakan shortcut)  

Diperlukan tombol fungsi, singkatan ataupun fasilitas makro untuk 

mendapatkan antarmuka yang baik. Hal tersebut bertujuan untuk 
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membantu memenuhi kebutuhan pengguna yang sudah ahli (expert 

user) untuk meningkatkan kecepatan dalam betransaksi.  

c. Offer informative feedback (memberikan umpan balik yang 

informatif)  

Dalam setiap tindakan perlu disertakan suatu sistem umpan balik 

(feedback) baik terhadap tindakan yang paling sering dilakukan 

maupun tindakan yang tidak terlalu penting atau tidak sering dilakukan 

dengan cara diberikan umpan balik yang sederhana. Tetapi ketika 

tindakan tersebut merupakan hal yang penting atau sering dilakukan, 

maka umpan balik sebaiknya dibuat lebih substansial, seperti 

contohnya muncul pesan kesalahan ketika salah menekan tombol pada 

waktu menginput data atau ketika ingin menghapus atau menambah 

suatu data.  

d. Design dialog to yield closure (merancang dialog untuk 

menghasilkan suatu penutupan)  

Urutan tindakan sebaiknya di kelola dalam suatu kelompok dengan 

urutan bagian awal, tengah dan akhir. Umpan balik (feedback) yang 

informatif akan memberikan indikasi bahwa cara yang dilakukan sudah 

benar dan dapat mempersiapkan kelompok tindakan yang berikutnya.  

e. Offer simple error handling (memberikan penanganan kesalahan 

yang sederhana)  

Sistem ini dirancang sehingga pengguna tidak dapat melakukan 

kesahalan yang fatal. Oleh karena itu, ketika pengguna akan 

melakukan kesalahan yang menyebabkan error, sistem akan 

mendeteksi kesalahan tersebut dan menawarkan instruksi yang mudah, 

membangun, dan spesifik untuk memperbaiki kesalahan tersebut.  

f. Permit easy reversal of actions (mudah kembali ketindakan 

sebelumnya)  
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Setiap perbuatan pengguna, sebisa mungkin disediakan fitur 

pembalikan aksi. Hal ini dapat mengurangi kecemasan pengguna 

karena pengguna tahu bahwa kesalahan dapat dibatalkan. Hal ini 

mendorong pengguna tidak takut dalam mengeksplorasi pilihan – 

pilihan asing yang belum digunakan.  

g.  Support internal locus of control (mendukung tempat 

pengendalian internal)  

Pengguna yang telah berpengalaman memiliki keinginan yang kuat 

akan perasaan bahwa mereka bertanggung jawab dalam antarmuka dan 

bahwa antarmuka menanggapi tindakan – tindakan pengguna. 

Pengguna tidak ingin adanya kejutan atau perubahan perilaku yang 

akrab, dan terganggu dengan urutan data – entry yang 

membingungkan, kesulitan dalam memperoleh informasi yang 

diperlukan dan ketidakmampuan untuk menghasilkan hasil yang 

diinginkan. Sebaiknya sistem dirancang sedemikian rupa sehingga 

pengguna mempunyai inisiatif dari pada responden.  

h.  Reduce short – term memory load (mengurangi beban ingatan 

jangka pendek)  

Informasi yang disampaikan harus tetap sederhana, frekuensi gerakan 

window harus diminimalisasi untuk mengurangi beban ingatan ketika 

menggunakan sistem.  

2.2.4 Kriteria Situs Web Yang Baik  

1. Usability 

Menurut Jakob Nielsen dalam bukunya Designing web Usability. 

Usability melibatkan pertanyaan “dapatkah user menemukan cara 

untuk menggunakan situs web tersebut dengan efektif (doing things 

right). Atau, usability adalah sebagai suatu pengalaman pengguna 

dalam berinteraksi dengan aplikasi atau situs web sampai pengguna 

dapat mengoperasikannya dengan udah dan cepat.  
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2. Sistem navigasi (Struktur)  

Kemudahan bernavigasi dalam situs web melibatkan sistem navigasi 

web secara keseluruhan dan desain interface situ web tersebut. Dimana 

navigasi dapat membantu pengunjung dengan mudah dalam menelusuri 

web tersebut untuk menemukan apa yang mereka cari. Beberapa syarat 

navigasi yang baik, yaitu:  

1. Mudah dipelajari  

2. Tetap konsisten  

3. Memungkinkan feedback  

4. Muncul dalam konteks  

5. Menawarkan alternatif lain  

6. Memerlukan perhitungan waktu dan tindakan  

7. Menyediakan pesan visual yang jelas  

8. Menggunakan label yang jelas dan mudah dipahami  

9. Mendukung tujuan dan perilaku user  

 

3. Graphic design (Desain visual) 

Desain yang baik setidaknya memiliki komposisi warna yang baik 

dan konsistes, layout grafik yang konsisten, teks yang mudah 

dibaca, penggunaan grafik yang menguatkan isi teks, penggunaan 

animasi di tempat yang tepat, isi animasi yang memperkuat isi teks, 

dan secara keseluruhan membentuk suatu pola yang harmonis.  

 

4. Contents  

Sebaik apapun situs web secara desain grafis, tanpa konten yang 

berguna dan bermanfaat maka akan kurang berarti, konten yang 

baik akan menarik, relevan, dan pantas untuk target audien situs 

web tersebut. Gaya penulisan dan bahasa yang dipergunakan harus 

sesuai dengan web dan target audien. Hindari kesalahan-kesalahan 



26 
 

dalam penulisan, termasuk tatabahasa dan tanda baca, di setiap 

halaman, header, dan judulnya, dan buatlah daftar penjelasan untuk 

istilah-istilah khusus.  

5. Compatibility  

Situs web harus kompatibel dengan berbagai perangkat 

tampilannya (Browser), harus memberikan alternative bagi browser 

yang tidak dapat melihat situsnya.  

6. Loading Time  

Sebuah situs web yang tampil lebih cepat kemungkinan besar akan 

kembali dikunjungi, apalagi bila dengan konten dan tampilan yang 

menarik. Waktu download memang tidak hanya dipengaruhi desain 

tetapi juga koneksi, server, dll. Namum demikian desainer web 

sebaiknya harus memperhitungkan desain yang dibuatnya agar 

dapat tampil lebih cepat dengan menggunakan ukuran yang sekecil 

mungkin  

7. Functionality  

Seberapa baik sebuah situs web bekerja dari aspek teknologinya, 

ini bisa melibatkan programmer dengan script-nya, misalnya 

HTML (DHTML), PHP, ASP, ColdFusion, CGI, SSI, dan lain-lain.  

8. Accessibility  

Halaman web harus bisa di pakai oleh setiap orang, baik anak- 

anak, orang tua dan muda, termasuk orang-orang cacat. Ada 

berbagai hambatan yang mungkin ditemui pengguna untuk 

menikmati halaman website itu, desainer setidaknya harus 

mempertimbangkan masalah ini dan memberikan solusi nya.  

9. Interactivity  
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Buat situs web yang memungkinkan pengunjung berinteraksi 

dengan situs web, pamilik/pembuat, pengunjung lain, dan dengan 

komputernya. Interaktivitas adalah apa yang melibatkan pengguna 

situs web sebagai user experience dengan situs web itu sendiri. 

Dasar dari interaktivitas adalah hyperlink (link) dan mekanisme 

feed back.  

 

2.3 Grid  

Menurut Bath Tondreau dalam bukunya Layout Essentials: 100 Design 

Principles for Using Grids, Grid digunakan untuk mengatur jarak dan 

informasi yang dapat memetakan rencana untuk keseluruhan proyek. Selain 

itu, grid digunakan untuk mempertahankan susunan. Saat ini grid dianggap 

sebagai alat yang penting dan diandalkan oleh semua kalangan, pemula 

maupun professional.  

 

2.3.1  Komponen Grid  

• Column (Kolum) 

Adalah wadah vertikal yang menampung jenis atau gambar. Lebar 

dan jumlah kolom pada halaman atau layar dapat bervariasi, 

tergantung pada konten. 

 

• Modules (Modul) 

Adalah divisi individual yang dipisahkan oleh jarak yang 

konsisten. Pengulangan model dapat menghasilkan grid yang 

tertata, Mencampurkan modul dapat membuat adanya kolum dan 

baris dengan ukuran yang bervariasi 

 

• Spatial Zone (Zona Spasial) 

Adalah kelompok grid atau kolum yang dapat menghasilkan area 

spesifik dari tulisan, gambar, atau informasi lainnya. 
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• flowlines (Garis)  

 

Penjajaran yang membagi jarak secara horizontal. Flowline 

bukanlah garis yang terlihat, melainkan metode yang digunakan 

sebagai ruang kosong yang mengatur agar pembaca dapat melihat 

suatu halaman lebih baik.  

 

• Marker (Penanda) 

Penjajaran yang membagi jarak secara horizontal. Flowline 

bukanlah garis yang terlihat, melainkan metode yang digunakan 

sebagai ruang kosong yang mengatur agar pembaca dapat melihat 

suatu halaman lebih baik.  

 

2.3.2 Struktur Dasar Grid  

 

• Single Column Grid  

Umumnya digunakan untuk teks yang panjang dan banyak seperti 

esai, laporan, buku. Yang menjadi fitur utama dalam halaman 

tersebut adalah blok berisikan teks.  

 

• Two-Column Grid  

Dapat digunakan untuk mengontrol banyak teks atau menghasilkan 

berbagai macam informasi dengan kolom yang berbeda. Grid yang 

menggunakan dua kolom dapat ditata dengan kolom yang sama 

besar ataupun tidak sama besar. Dalam proporsi yang ideal, ketika 

satu kolom lebih besar dari yang lain, kolom yang lebih besar 

berukuran dua kali lipat dari kolom yang sempit.  

• Multicolumn Grid  

 

Menghadirkan bentuk yang lebih fleksibel dibandingan kedua jenis 

grid diatas. Gabungan dari berbagai kolom dengan berbagai ukuran 

umumnya digunakan oleh majalah dan website.  
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2.4 Tipografi  

Menurut Michael Harkins dalam bukunya Basic Typography 02: Using Type, 

Tipografi meliputi bagaimana huruf dan kata-kata ditata, dikomposisikan satu 

sama lain dan tempat mereka dalam suatu komposisi. Permainan jenis font, 

jarak antar huruf atau kalimat, berpengaruh dalam tipografi.  

Sedangkan, Lazlo Maholy berpendapat bahwa tipografi adalah alat 

komunikasi, oleh karena itu tipografi harus bisa berkomunikasi dalam 

bentuknya yang paling kuat (clarity) dan terbaca (legibility). Dalam 

perencanaan karya desain, keberadaan elemen tipografi harus selalu 

diperhitungkan, karena dapat mempengaruhi susunan kuasa (hirarki) dan 

keseimbangan karya desain tersebut (Anggraini S. dan Nathalia, 2014:53).  

Alexander Lawson memperkenalkan klasifikasi tipografi berdasarkan sejarah 

dan bentuk huruf yang paling digunakan hingga saat ini. Diantaranya yaitu 

Black Letter, Humanist, Old Style, Transitional, Modern, Slab Serif, Sans 

Serif, Script dan Cursive, dan Display. Diantaranya salah satu jenis huruf yang 

populer adalah sans serif.  

2.5 Layout  

Menurut Gavin Ambrose dan Paul Harris dalam buku Basic Design 02: 

Layout, Layout berarti memperhatikan penempatan dari elemen gambar dan 

teks dalam suatu desain. Relasi antara satu objek dengan objek lain maupun 

suatu objek dalam keseluruhan desain akan mempengaruhi bagaimana konten 

tersebut dilihat dan diterima oleh pembaca. Layout dapat membantu atau 

justru mempersulit penerimaan informasi yang ada dalam suatu pekerjaan. 

Dengan memahami layout dapat membuat konten yang ditampilkan menjadi 

lebih memukau. Diantara beberapa elemen penting dalam suatu halaman yaitu: 

Penjajaran (Alignment), tanda hubung dan pembenaran (hyphenation and 

justification), hirarki (hierarchy), dan penataan (arrangement).  

Salah satu hal yang penting untuk diketahui agar dapat mempermudah dalam 

pengaturan layout adalah melalui the golden section, yaitu dasar untuk ukuran 



30 
 

kertas dan prinsip-prinsipnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai 

desain yang seimbang. Objek yang dibuat dengan proporsi ini akan lebih 

nyaman dilihat oleh mata. garis pemisah dengan perkiraan rasio 8:13 berarti 

bahwa hubungan antara sebagian besar garis dengan yang lebih kecil sama 

dengan hubungan bagian yang lebih besar dengan keseluruhan desain.  

Dalam sebuah layout, terdapat berbagai elemen yang memiliki fungsinya 

masing-masing. Tujuan dari elemen tersebut adalah menyampaikan informasi 

dengan lengkap dan tepat, serta agar lebih nyaman ketika dibaca. Elemen-

elemen tersebut akan dijelaskan satu persatu.  

2.6 Studi Komparator 
 

2.6.1 Website :Its Nice That  

 

gambar 0.1 Website Its NIce That (Its Nice That, 2019) 

Penggugah : Hudson Bec Group, Anyways 

Tahun : 2007 

 

2.6.1.1 Sinopsis 
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Its nice that merupakan portal kreatif yang tujuan utamanya 

merupakan pusat untuk inspirasi dan juga tujuan pembuatan 

website ini adalah pengapresiasian terhadap dunia visual, 

beberapa diantaranya adalah animasi, seni, desain grafis, ilustrasi 

dan juga fotografi. Selain menjadi portal inspirasi, its nice that 

juga memberikan ulasan terhadap karya karya yang telah dikurasi 

dan diunggah oleh its nice that itu sendiri. Tujuan lain dari its 

nice that adalah untuk mengenalkan dunia visual dan 

perkembangannya ke masyarakat dan audiens yang lebih luas 

 

 

 

2.6.1.2 Layout dan desain 

Sebagai sebuah portal media dan juga portal kreatif, its nice that 

menggunakan layout dan desain yang umum, dengan 

menggunakan triple grid untuk portal awal, selain itu untuk lebih 

lanjutnya, untuk laman karya its nice that menggunakan single 

grid, dimana karya yang dipamerkan berupa cuplikan portfolio 

dan juga gambar atau karya yang dipamerkan sebaris dengan 

ulasan yang dibahas oleh penulis website. 

 

Dari segi desainnya dan elemennya, desain ini menggunakan 

warna dominan putih yang akan berubah seiring dengan event 

yang ada, selain itu elemen visual yang mencolok dari website ini 

adalah logo tipografi dari Its Nice That itu sendiri. 

 

2.6.1.3 Konten  

Konten dari website ini berupa ulasan dan juga karya karya yang 

telah dikurasi atau dipilih yang telah merepresentasikan 

eksplorasi visual di beberapa bidang. Selain itu juga website ini 

juga menampilkan interview dari beberapa desainer atau seniman 

yang dianggap bisa menjadi contoh. Website ini dapat menjadi 

bahan referensial dan inspirasi bagi masyarakat luas dan 
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sesamanya. Selain itu juga menjadi portal informasi bagi seluruh 

golongan yang tertarik dengan bidang ini 

 

 

2.6.2 Buku : Truly Nordic 

 

gambar 0.2 Sampul Buku Truly Nordic (Visionary, 2019) 

 

2.6.2.1  Sinopsis 

Buku ini merupakan buku kompilasi karya yang terkurasi dari 

studio atau agency terbaik yang merepresentasikan Desain 

Grafis gaya Skandinavia, bidang usaha yang berpartisipasi 

juga berasal dari beberapa negara skandinavia seperti 

Denmark, Swedia, Norwegia, dan sebagainya. Ada lebih dari 

140 karya yang ditampilkan yang dianggap merepresentasikan 

gaya desain skandinavia dan juga beberapa ulasan dan 

interview dengan beberapa studio yang juga 

merepresentasikan gaya desain skandinavia. Tujuan dari 

pembuatan buku ini adalah untuk mengapresiasi gaya desain 

skandinavia yang sedang naik daun dan dianut oleh seluruh 

dunia sebagai pilihan untuk menentukan gaya visual sesuatu 

bidang usaha. 
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2.6.2.2 Layout 

penggunaan layout dari buku ini juga berbeda antara satu 

dengan yang lainnya, seperti penggunaan separator halaman, 

dan juga penggunaan layout/grid yang berbeda sesuai 

kontennya. Untuk penampilan karya karyanya, buku ini 

menggunakan two column grid yang fleksibel untuk 

penampilan karya, selain itu untuk penggunaan hasil 

interview, grid yang digunakan adalah single column grid. 

 

2.6.2.3 Tipografi 

Tipografi dari buku ini menggunakan huruf san serif yang 

sesuai dengan gaya desain skandinavia. Dengan menggunakan 

heading dan juga body text yang berbeda ukuran dan juga 

jenis dari fontnya  

 

2.6.2.4 Elemen Visual 

Warna yang digunakan pada buku ini mengacu pada 

konfigurasi warna dengan gaya skandinavia, dengan variasi 

warna yang terbatas dan juga warna yang pastel atau punya 

efek yang menenangkan, dengan ornament yang tidak 

berlebihan 

 

2.6.2.5 Konten 

Konten dari buku katalog ini adalah, karya karya desainer 

skandinavia dan juga deskripsi serta detail informasi dari 

karya karya tersebut dan juga pembuatnya, lebih dari 140 

karya yang ditampilkan di website ini. Selain itu juga ada 

beberapa interview yang terpisah dengan dimensi kertas dan 

jenis kertas yang berbeda dari beberapa studio atau agency 

yang berasal dari negara skandinavia. Fokus dari buku ini 

adalah tentang gaya desain skandinavia dan juga 
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BAB III METODOLOGI RISET 
 

3.1  Bagan Alur Perancangan 

 Untuk menghasilkan rancangan platform showcase karya desainer grafis yang 

tepat guna dan dapat membantu memberdayakan dan membangun budaya 

apresiatif terhadap karya karya desainer Surabaya dibutuhkan alur perancangan 

sebagai berikut 

 

 

gambar 0.1 Bagan Platform Karya Desainer Grafis Surabaya (Adyaksa, 2019) 
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3.2 Definisi Judul dan Sub Judul 

 

  Judul dari perancangan ini adalah “Perancangan sistem Platform showcase 

karya desainer grafis karya Desainer grafis untuk desainer grafis tahapan pratama”. 

Perancangan ini berfokus dalam merancang sebuah platform dan sistem showcase 

karya desainer surabaya yang memuat berbagai karya karya desainer surabaya 

yang telah dikurasi oleh praktisi dan professional desainer grafis beserta ulasan 

beberapa karya yang di tulis oleh praktisioner serupa yang dapat membantu 

memberdayakan dan membangun budaya apresiatif terhadap desainer grafis dan 

juga dapat membantu desainer grafis tahapan pratama. 

 

Dalam perancangan ini, Platform dan sistem yang dimaksud berupa website 

dan social media yang dapat memberdayakan dan juga membantu kelangsungan 

ekosistem desainer grafis. 

 

3.3 Target Audiens 
 

3.3.1 Demografis 

a. Jenis kelamin: Laki-laki dan perempuan 

Target audiens perancangan ini tidak dibatasi oleh jenis kelamin, karena 

Peminat desain grafis tidak dibatasi oleh gender. Laki-laki maupun 

perempuan dapat mengakses platform ini. 

b. Usia: 18 - 25 tahun 

Penulis memilih rentang usia 18 - tahun karena penulis menilai rentang 

umur ini adalah umur yang produktif dan cukup matang untuk memahami 

dan menilai dan mengapresiasi karya desain. Selain itu umur ini 

merupakan umur yang dipastikan dapat terlibat dalam pengaryaan dan 

peminatan desain 

c. Pekerjaan: penggemar desain grafis, desainer grafis , mahasiswa 

desain 
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d. Penghasilan: > 2 juta per bulan 

  

 target audiens dengan pendapatn lebih dari dua juta perbulan dapat 

membeli platform dengan media buku yang dengan harga berkisaran 200 

ribu rupiah. Selain itu audiens lain dapat berpartisipasi di platform 

website. 

  

       3.3.2 Geografis 

Platform yang berbentuk media cetak  akan disebarkan di Provinsi Jawa 

Timur dan berbagai wilayah di Indonesia terutama di kota-kota besar seperti 

Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Bali, dan tiap-tiap ibu 

kota provinsi di seluruh Indonesia. Sedangkan platform berbentuk website 

dapat diakses oleh siapapun 

3.3.3 Psikografis 

Memiliki minat terhadap dunia visual dan karya – karya desain grafis 

 

3.4  Stakeholder 
 

Konsep desain dari perancangan ini didapat oleh peneliti dengan cara 

menghubungkan kebutuhan yang diinginkan oleh pihak stakeholder yaitu 

Profesional Desain Grafis dan setaranya dan juga ADGI. Dengan menggali 

informasi dari stakeholder tersebut sebagai pihak yang ingin memberikan wadah 

dan juga mengarsipkan karya desainer grafis surabaya 

Studi literatur juga dibutuhkan untuk merancang platform  yang nantinya 

akan dijadikan sebagai acuan oleh peneliti dalam mendesain Platform cetak dan 

online. Setelah mendapatkan berbagai informasi dari pihak-pihak terkait, akan 

dilakukan pengolahan data dan pengaplikasian secara visual yang dilakukan oleh 

peneliti dan dalam tahap selanjutnya akan dikembangkan dalam proses 

perancangan ini. 

 

 

3.5 Protokol Riset 
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gambar 0.2 Bagan Protokol Riset (Adyaksa, 2019) 
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3.5.1 User Persona 

Penelitian persona dilakukan dalam menentukan bagaimana 

platform bekerja secara structural, konten dan juga visualnya. Persona 

yang digunakan diambil dari Focus Group Discussion. Fokusnya untuk 

mengambil data seperti sifat utama yang berhubungan dengan 

penggunaan platform. Yang digunakan untuk membayangkan 

bagaimana user berinteraksi nantinya dengan website yang ada 

 

3.5.2 Kuisioner 

Kuisioner dilakukan untuk mengambil berbagai jenis data, 

fokusnya kepada konten dan juga pengukuhan latar belakang. Kuisioner 

diberlakukan kepada 100 responden yang ada dalam target pasar 

platform ini.  

 

3.5.3 Wawancara 

Metode selanjutnya ialah dengan mencari data primer melalui 

wawancara dengan narasumber yang merupakan representasi dari 

pekerja profesional di bidang desainer grafis dan juga representasi dari 

keseluruhan desainer grafis, yaitu orang yang beroperasi di komunitas 

desain grafis regional 

 

 Wawancara Konten 

Untuk memperdalam konten yang akan dibuat, dilakukan 

pencarian data primer melalui wawancara. Dengan mencari isu isu yang 

ada di industri dan juga kondisi industri terkini yang berkaitan dengan 

nilai nilai yang akan diangkat. 

 

3.5.4 Studi Eksisting dan Komparator 

 

Studi eksisting dan komparator dilakukan untuk mendapat suatu 

tolak ukur yang dapat digunakan dalam perancangan dan juga bahan 

referensial yang dapat digunakan baik secara struktural maupun juga  
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3.6 Jenis dan Sumber Data 

3.6.2 Jenis Data 

Adapun jenis data yang akan digunakan adalah: 

a. Data Primer 

Data primer dilakukan oleh peneliti secara langsung melalui: 

1. Riset Marketing  : Big data Dan Studi Eksisting 

2. Riset Etnografi : Wawancara dan Kuisioner 

b. Data Sekunder 

Data sekunder didapat peneliti melalui data yang telah ada: 

1) Studi eksisting 

 

3.6.3 Sumber Data 

Berikut merupakan penjabaran sumber-sumber data yang didapat oleh peneliti 

untuk merancang Platform dan media untuk karya desainer grafis Surabaya , 

yaitu: 

 

a. Kuisioner 

Kuisioner akan disebarkan kepada 100 audiens, fokus dari kuisioner ini 

adalah tentang keterkaitan dan kepentingan antara pengapresiasian terhadap 

karya, selain itu juga tentang pemberdayaan desain grafis dan juga 

pentingnya trait kompetitif desainer grafis terhadap perkembangan usaha 

dan lingkungan. 

 

b. Wawancara 

Kegiatan ini dilakukan untuk menggali informasi serta menguatkan 

permasalahan yang didapat oleh peneliti dari data sekunder sebelumnya 

tentang pengapresiasian desain grafis dan juga kondisi kompetitif desain 

grafis dan perkembangannya. 

 

c. Studi eksisting 

Studi eksisting berfungsi sebagai acuan dalam proses perancangan platform 

karya desainer grafis surabaya.  

 

d. User Persona 
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User Persona dibuat dengan cara membuat FGD dan menentukan persona 

yang muncul sebagai target audiens dengan beberapa kriteria dan juga latar 

belakang. 

 

3.7 Metode Penggalian Data 
 

a. Penelitian Deskriptif 

Penelitian deskriptif sebagai metode pencarian data dengan cara meneliti 

suatu fenomena yang sedang terjadi di sekitar. Penulis mendapatkan 

fenomena-fenomena tersebut melalui sumber-sumber yang terpercaya 

kebenaran dan reliabilitasnya. 

 

b. Wawancara 

Wawancara mendalam ini dilakukan oleh peneliti dengan cara mendatangi 

langsung narasumber dan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan semakin 

mendalam untuk dijadikan sebagai sumber data primer dan sebagai acuan 

untuk perancangan platform desainer grafis surabaya 

 

c. Kuisioner 

Kuisioner ini dilakukan oleh peneliti dengan cara membagikan kuisioner 

berisi pertanyaan yang berkaitan dengan subjek penelitian dan juga judul 

tugas akhir ke 100 responden dan dijadikan sebagai data primer dalam 

perancangan ini. 

 

d. User Persona 

Metode ini dilakukan sebagai penelitian pemasaran yang dilakukan untuk 

menentukan perilaku kelompok individu yang ada di pasar  

 

e. Studi eksisting 

Peneliti melakukan studi eksisting untuk menganalisa dan membuat tolak 

ukur dalam membuat platform untuk karya desainer grafis 

 

3.8  Pengambilan Keputusan 
tahap pengambilan keputusan adalah tahap dimana akan ditentukan konsep secara 



41 
 

keseluruhan yang akan menjadi landasan perancangan platform dan media antologi 

karya desainer surabaya. Peneliti mengambil keputusan untuk penetapan media, 

konten, dan desain yang digunakan untuk membuat platform karya desainer grafis 

Surabaya. 

 

3.9  Metode Desain  
 

     Setelah melakukan penelitan, langkah selanjutnya adalah dengan menggali 

data riset dilakukan untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang ada 

seputar desainer grafis Surabaya terutama yang berkaitan dengan masalah 

perkembangan regional dan juga kultur apresiatif terhadap desainer grafis. Hasil 

penggalian permasalahan kemudian di urutkan lalu dikaji ulang untuk menentukan 

opsi-opsi pemecahan masalah yang memungkinkan. Pengkajian dan penentuan opsi 

pemecahan asalah dilakukan dengan metode affinity diagram yang memudahkan 

dalam penentuan kebutuhan user. Opsi-opsi pemecahan masalah kemudian dikaji 

kembali untuk menentukan solusi yang mungkin dilakukan yang berkaitan dengan 

bidang desain komunikasi visual. Selain pengkajian ulang solusi ini dilakukan 

untuk menentukan opsi yang paling tepat dan efektif.  Penentuan strategi dan 

eksplorasi setelah penentuan solusi kemudian ditentukan strategi untuk 

merancang solusi dan media yang telah ditentukan. Konsep media dan konsep 

perancangan ditentukan berdasarkan hasil riset kebutuhan user. Kriteria desain 

ditentukan berdasarkan hasil studi eksisting dan komparator. Proses eksplorasi 

dengan membuat draft isi konten platform serta dengan membuat sketsa-sketsa 

alternatif layout,   serta elemen-elemen visual lain yang akan digunakan 
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BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN 
 

 

4.1  Temuan hasil data dan Analisa 
 

Penelitian pada perancangan ini menggunakan metode etnografi dan juga 

marketing research. Pada metode etnografi, perancang menggunakan 

wawancara dan kuisioner sebagai salah satu media pengambilan data. Untuk 

marketing research, perancang menggunakan persona sebagai tolak ukur dan 

penggambaran interaksi antara objek dengan subjek penelitian. Hasil bab ini 

akan dijadikan sebagi bahan acuan perancangan platform online karya 

desainer grafis Surabaya dan Malang 

 

4.2  Kuisioner 
 

Sumber data yang didapatkan riset  ini bersumber dari 15 pertanyaan yang 

diberikan kepada 100 responden, kriteria responden yang diberikan adalah 

Mahasiswa, Profesional, akademisi, ataupun peminat Desain grafis atau hal 

yang serupa. Pertanyaan kuisioner yang didapat mencakup beberapa tema 

yang terkait dengan keprofesian dan pengaryaan Desain Grafis. Kuisioner 

menggunakan 2 tipe jawaban, yaitu pilihan ganda, dan mayoritas 

menggunakan Skala Likert. 

 

Pertanyaan pertama merupakan prefernsi bentuk platform, untuk menentukan 

jenis platform yang sering diakses atau digunakan. 

 

 
gambar 0.1 Preferensi Bentuk Platform (Adyaksa, 2019) 
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Dari table pie ini, terlihat bahwa preferensi responden menggunakan platform 

berbentuk website dan juga sosial media, yang mendominasi dengan angka 

39,4% untuk platform berbentuk website, dan juga 37,5% untuk sosial media. 

Kemudahan mengakses dan juga biaya yang dikeluarkan merupakan salah satu 

factor penentu jika dibandingkan dengan Buku Referensi, mengingat buku 

referensi mempunyai nilai jual diatas 300 ribu rupiah. Selain itu juga E – 

Magazine juga mempunyai angka yang sangat kecil bila dibandingkan yang 

lain, E- Magazine meraih angka 4.8%. 

 

Pertanyaan selanjutnya, menggunakan skala likert sebagai metode kuisioner, 

penggunaan skala likert dengan menggunakan angka sebagai indicator (1 

sangat tidak 2. Tidak 3. Netral 4 ya 5. Sangat ya) 

 

4.2.1 Kompetitif 

 

Pertanyaan selanjutnya mencakup tentang kompetitif pribadi dan juga 

industri Desain Grafis, dibagi menjadi lima pertanyaan sebagai berikut :  

 

1. Seberapa Kompetitif profesi desainer grafis 

 
 

gambar 0.2 Tingkat Kompetitif Profesi Desainer Grafis (adyaksa, 2019) 

 

 

 

Dari hasil yang didapatkan, responden cenderung menganggap bahwa 

43ndustry desain grafis merupakan 43ndustry yang kompetitif, atau 
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bahkan sangat kompetitif. Hal ini bisa berdasarkan banyak factor, mulai 

dari banyaknya orang yang berada di Industri, pesaing dan juga karena 

karya yang dihasilkan dari banyaknya desainer grafis.  

 

 

2. Seberapa maksimal anda dalam pengerjaan projek desain grafis 

 
gambar 0.3 Tingkat Usaha Pengerjaan Projek Desain Grafis 

 

Pertanyaan berikut ini, merupakan pertanyaan indicator untuk pribadi 

masing masing dari responden, bagaimana masing masing pribadi 

menganggap pentingnya sifat kompetitif sebagai pelaku industri. Hal ini 

berarti responden menyadari betapa pentingnya sifat kompetitif untuk 

bertahan di industri desain grafis, dari sekian banyaknya jawaban, 

individu cenderung menganggap bahwa sifat kompetitif penting di 

terapkan atau bahkan sangat kompetitif 

 

3. Pentingnya sifat kompetitif dalam pengaryaan desain grafis 

 

 
gambar 0.4 Pentingnya Sifat Kompetitif (Adyaksa, 2019) 
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Hal ini memfokuskan Pengaryaan kepada responden, hal ini mengacu 

pada bentuk usaha dari responden terhadap pengerjaan karya desain 

grafis sebagai proyek maupun pengaryaan, dari hasil yang didapatkan. 

Dari sekian banyaknya indicator, mayoritas responden mengerjakan 

karyanya dengan maksimal, hal ini berkaitan juga dengan sifat 

kompetitif yang disebutkan di pertanyaan sebelumnya. 

 

4. Setujukah apabila frekuensi memamerkan karya bisa menjadi salah 

satu indicator kompetitif desainer grafis 

 

 
gambar 0.5 Sepakat dengan Frekuensi Memamerkan karya yang Menjadi Indicator Kompetitif 

(Adyaksa, 2019) 

 

Pertanyaan ini memfokuskan kepada pendapat responden terhadap 

perilaku pelaku industri, berkaitan dengan perancangan platform yang 

akan dilakukan, terutama platform yang berfokus untuk menjaga sifat 

kompetitif industri. Dari respon yang didapatkan responden 

berpendapat bahwa mayoritas sangat setuju terhadap pernyataan bahwa 

frekuensi memamerkan karya bisa menjadi salah satu indicator 

kompetitif 

 

 

5. Setujukah apabila karya yang berkualitas bisa menjadi indicator 

sifat kompetitif 
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gambar 0.6 Karya Berkualitas Indikator Kompetitif (Adyaksa, 2019) 

 

 

Pertanyaan ini, seperti pertanyaan sebelumnya, berkaitan dengan 

perancangan platform yang ada, pertanyaan ini mencakup 

pendapat individu tentang kualitas pengaryaan yang bisa menjadi 

indicator terhadap sifat kompetitif yang ada di industri. Respon 

yang didapat, mayoritas responden banyak menjawab bahwa 

responden cenderung sangat setuju bahwa kualitas karya bisa 

menjadi salah satu indicator sifat kompetitif 

 

4.2.1.1 Analisa 1 

 

 Analisa : berkaitan dengan platform yang akan dirancang, salah satu tujuan 

platform ini adalah merangsang rasa kompetitif desainer akan karyanya, dari 

pertanyaan yang dijawab responden. Pertanyaan pertama yang diberikan 

kepada responden adalah, penilaian bagaimana atau seberapa kompetitifnya 

industri desain grafis di Indonesia, dari jawaban responden, mayoritas 

mengatakan bahwa mereka menganggap bahwa industri desain grafis 

kompetitif atau bahkan beberapa mengatakan sangat kompetitif, dan hal ini 

berkaitan pada pertanyaan kedua, dimana mayoritas responden setuju bahwa 

sifat kompetitif harus ada pada setiap pribadi desain grafis, hal ini mengingat 

bahwa industri yang kompetitif akan terus berkembang dengan pribadi atau 

professional yang juga kompetitif.  
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Dari kedua pertanyaan tadi juga menjadi tolak ukur dalam perancangan 

platform ini. Untuk membangun sebuah platform yang kompetitif dibutuhkan 

sebuah platform yang memberikan kesan eksklusifitas dan mempunyai standar 

tertentu. Tentu saja hal ini dapat dicapai dengan merancang platform yang 

berbasis kuratorial, dengan berbasis kuratorial karya yang akan diunggah akan 

dinilai terlebih dulu kelayakannya sesuai dengan nilai nilai yang dianut 

platform ini.  

 

Pertanyaan 3 menanyakan bagaimana usaha para responden dalam berkarya, 

bagaimana responden. Hal ini dapat memberikan Batasan kepada perancangan 

ini, dimana responden merasa karya yang dibuat sudah maksimal, berdasarkan 

dari pendapat atas diri mereka sendiri. Karya yang maksimal tentu saja 

berkaitan dengan kepuasan dari hasil karya responden.  

 

Berkaitan dengan jawaban yang diberikan responden, maka perancangan 

platform ini dapat berfokus pada satu elemen dalam pengaryaan, yaitu kualitas 

karya secara luas, baik secara visual maupun ide yang diberikan kepada 

karyanya. Hal ini dapat menjadi tolak ukur yang dapat diberikan pada saat 

menjalankan proses kuratorial karya untuk karya yang dapat diunggah ke 

platform. Tentu saja dengan menampilkan karya yang berkualitas, hal ini 

dapat merangsang rasa kompetitif yang lebih tinggi lagi. Sehingga para 

desainer grafis karyanya akan semakin berkembang sesuai dengan pasar dan 

karya yang ada. 

 

Tentu saja sesuai dengan pernyataan yang ada diatas, pertanyaan ke 4 dan ke 5 

dapat menjawab lebih dalam atas perancangan yang akan dikerjakan. Terkait 

dengan frekuensi memamerkan karya dan juga kualitas karya yang dapat 

dikaitkan dengan rasa kompetitif. Mayoritas responden sangat setuju terhadap 

pertanyaan yang diberikan pada kuisioner.  

 

Dengan ini perancangan platform kuratorial yang berfokus pada kualitas karya 

dapat menjadi sebuah respon terhadap pertanyaan pertanyaan yang diberikan, 

dimana platform ini dapat memberikan lingkungan yang lebih kompetitif 
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sehingga dapat merangsang perkembangan desainer grafis dalam ranah 

pengaryaan. 

 

4.2.2 Apresiasi 

 

 

Pertanyaan pertanyaan selanjutnya, mencakup indicator apresiasi, baik 

dari individu maupun opini individu terhadap kondisi yang ada 

dilapangan 

 

1. Seberapa apresiatif masyarakat terhadap profesi desainer grafis 

 

 
gambar 0.7 Tingkat Apresiasi Masyarakat Terhadap Profesi (Adyaksa, 2019) 

 

 

 

Pertanyaan ini mencakup pada persepsi individu terhadap 

kondisi yang ada, dari respon yang didapat dari responden 

mayoritas jawaban yang didapat berupa jawaban netral terhadap 

kondisi yang ada, tentang seberapa apresiatifnya masyarakat dan 

komunitas terhadap profesi desainer grafis. Tetapi jawaban 

terbagi kepada yang setuju dan tidak setuju, di angka yang  

hampir sama menjawab bahwa responden setuju dan juga tidak 

setuju tentang tingkat apresiasi masyarakat dan komunitas 

terhadap profesi desainer grafis 

 

 

2. Seberapa penting apresiasi terhadap karya desainer grafis 
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gambar 0.8 Pentingnya apresiasi Terhadap Karya (Adyaksa, 2019) 

 

 

 

 Dari hasil yang didapat pada pertanyaan ini, respon yang 

didapatkan kebanyakan setuju tentang keharusan masyarakat / 

komunitas dalam mengapresiasi hasil karya desainer 

 

 

3. Setujukah apabila pengakuan atau rekognisi bisa menjadi 

indicator apresiatif 

 

 
gambar 0.9 Tingkat Setuju Rekognisi Menjadi Salah Satu Indikator Apresiasi 

(Adyaksa, 2019) 

 

 

Respon yang didapatkan dari responden, pengakuan dan 

rekognisi bisa menjadi salah satu indicator apresiasi. Mayoritas 

dari responden setuju atau bahkan sangat setuju terhadap 

pertanyaan yang diberikan 
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4. Setujukah apabila platform showcase karya desain grafis bisa 

menjadi salah satu opsi untuk mengapresiasi karya dan profesi 

desain grafis 

 

 
gambar 0.10 Tingkat Setuju Platform Showcase Karya Menjadi Opsi Apresiasi 

(Adyaksa, 2019) 

 

 

 

Dari pertanyaan ini, yang menganalisa bahwa platform karya bisa 

menjadi opsi apresiasi terhadap karya dan profesi desain grafis, 

dari sekian banyak responden menjawab bahwa mayoritas setuju 

atau bahkan sangat setuju terhadap indicator yang diberikan 

 

4.2.2.1 Analisa 1 

 

keempat pertanyaan yang diberikan pada subjek ini, mengarah kepada salah 

satu fokus yaitu pengapresiasian. Berkaitan dengan subjek sebelumnya juga 

yaitu kompetitif dan Analisa yang diberikan. Platform yang akan dirancang 

akan berfokus pada kualitas karya yang dibuat dan bagaimana platform dapat 

merespon dengan rancangan yang dapat mengapresiasi kualitas karya yang 

diberikan. 

 

Pada pertanyaan pertama dan kedua, membahas bagaimana opini pribadi dari 

responden tentang pentingnya apresiasi terhadap profesi desainer grafis dan 

juga bagaimana persepsi responden tentang kondisi yang ada saat ini berkaitan 

dengan apresiasi lingkungan terhadap desainer grafis.  
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Pertanyaan kedua yang berkaitan dengan persepsi pentingnya apresiasi, 

responden mayoritas menjawab bahwa apresiasi terhadap hasil karya sangatlah 

penting bagi mereka. Dan berkaitan dengan pertanyaan pertama berkaitan 

dengan seberapa apresiatifkah masyarakat terhadap desainer grafis, mayoritas 

memberikan jawaban netral pada angka 40 %, tetapi selain itu jawaban yang 

diberikan sangatlah tersebar, responden menjawab pada angka kurang lebih 

27% responden beranggapan bahwa masyarakat sudah apresiatif terhadap 

karya desainer, di lain sisi, responden pada angka 25 % responden 

beranggapan bahwa masyarakat tidak apresiatif terhadap karya yang diberikan.  

 

Melalui respon yang diberikan. hal ini menjadi masalah dimana mayoritas 

menjawab netral dan juga masih ada sebagian besar respon yang diberikan 

beranggapan bahwa masyarakat tidak apresiatif terhadap desainer grafis. Hal 

ini dapat menjadi latar belakang lebih lanjut terhadap perhatian khusus yang 

menjadi tujuan dari perancangan ini, yaitu apresiasi. Perancangan diharapkan 

dapat memberikan sebuah perhatian lebih terhadap apresiasi yang diberikan 

kepada desainer grafis serta memberikan kontribusi lebih ke golongan ini. 

Selain itu perancangan ini juga dapat menyertakan ulasan terhadap karya karya 

yang diberikan, dengan memberikan ulasan dan juga membedah karya yang 

akan diunggah, dapat memberikan apresiasi lebih terhadap contributor dan 

juga dapat memberikan informasi terhadap audiens yang nantinya akan 

mengunjungi platform web ini. 

 

Pertanyaan ke 3 dan ke 4 menjawab tentang fungsi publikasi yang dapat 

diberikan oleh platform ini. Dimana pertanyaan menanyakan tentang 

persetujuan responden terhadap suatu kondisi. Pertanyaan pertama 

menanyakan tentang pengakuan dimana kondisi ini dapat memberikan bentuk 

apresiasi dan pada pertanyaan ke 4 yang dipertanyakan adalah bagaimana 

platform showcase karya dapat memberikan bentuk sebuah bentuk apresiasi. 

Jawaban yang diberikan responden mayoritas sangat setuju terhadap 

pertanyaan yang diberikan. 

 

Dari pertanyaan 3 dan 4, hal ini dapat memberikan fungsi publikasi terhadap 

platform yang akan dirancang, dengan menambahkan fitur publikasi terhadap 
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karya maka hal ini dapat memperkuat tujuan dari platform yang akan 

dirancang. Dengan menggunakan portal lain seperti sosial media, dan 

mengunggah preview dari karya yang akan diunggah, maka platform ini dapat 

memaksimalkan fungsinya dengan baik. 

 

4.2.3 Platform  

 

              Indicator terakhir mengacu pada perancangan platform itu sendiri, dan opini      

yang dikeluarkan oleh responden terhadap perilaku masing masing maupun 

juga kondisi lapangan yang ada. 

 

1. Seberapa berpengaruh platform karya menjadi salah satu media 

yang dapat membantu desainer grafis 

 

 
gambar 0.11 Pengaruh platform online dalam membantu profesi desainer grafis (Adyaksa, 

2019) 

 

 

Hal ini menanyakan opini dan pandangan terhadap kondisi yang 

ada, berkaitan dengan platform dan juga perkembangan desainer 

grafis secara individu, mayoritas dari responden berpendapat bahwa 

platform platform yang ada dan digunakan secara umum bagi 

desainer grafis dapat berperan dalam membantu dan memacu 

perkembangan desainer grafis secara pribadi, khususnya dalam 

pengaryaan 

 

 

2. Seberapa sering anda mengunggah/memamerkan karya anda 
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gambar 0.12 Frekuensi Pengunggahan Karya Anda (Adyaksa, 2019) 

 

 

Pertanyaan kedua mengacu pada frekuensi tiap individu dalam 

menyikapi platform yang ada khususnya digunakan dalam konteks 

memamerkan karya, dari jawaban yang didapatkan cenderung 

variatif, respon terbesar didapat bahwa responden sering 

mengunggah karyanya ke platform platform yang ada, kedua, 

jawaban netral juga didapatkan dengan angka kedua terbesar, 

selain itu juga di urutan ketiga bahwa responden juga jarang 

mengunggah karya ke platform platform yang ada 

 

3. Seberapa sering anda mengakses atau membaca platform karya  

 

 
gambar 0.13 Frekuensi Akses PLatform Online (Adyaksa, 2019) 

 

 Pertanyaan ketiga mengacu terhadap, frekuensi pengaksesan 

platform yang ada, respon yang didapat, bahwa mayoritas sering 

atau sangat sering mengakses platform platform yang ada 
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4.  Setujukah anda apabila platform karya desainer grafis menjadi 

salah satu katalis dalam perkembangan desainer grafis 

 

 
gambar 0.14 Platform Karya Desainer Grafis sebagai Pembantu Perkembangan Desain Grafis 

(Adyaksa, 2019) 

 

 

Dari respon yang didapat pada pertanyaan ini, mayoritas 

responden menyatakan sangat setuju terhadap keterkaitan 

platform yang ada dalam membantu perkembangan desainer 

grafis sebagai individu dan juga secara keseluruhan 

 

5. Setujukah anda bila platform karya bisa menjadi salah satu 

bentuk pemberdayaan profesi 

 

 
gambar 0.15 Platform Karya Bisa Menjadi Salah Satu Bentuk Pemberdayaan 

(Adyaksa, 2019) 

 

 Pertanyaan terakhir dari bagian ini, mayoritas dari responden 

cenderung sangat setuju / setuju terhadap platform karya sebagai 

bentuk pemberdayaan profesi desainer grafis 
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4.2.3.1 Analisa  

 

dengan hasil dari tema yang diberikan (platform) lebih dari 100 responden 

merasa bahwa platform karya ini merupakan sesuatu yang tidak dapat 

terlepaskan dari kehidupan sehari hari responden, selain itu responden juga 

mengharapkan platform dapat memberdayakan juga dapat membantu 

perkembangan desainer grafis. Hal ini juga bisa menentukan bagaimana 

platform dioperasikan, dimana platform yang akan dirancang dapat 

memberikan standar yang sesuai dengan tujuan platform itu sendiri, sesuai 

dengan fungsi yang ingin diterapkan, yaitu fungsi arsip, fungsi referensial dan 

juga fungsi informatif. Dimana dengan standar yang diberikan platform harus 

dioperasikan secara kuratorial, sehingga dapat memilah karya mana yang akan 

dimasukkan serta dapat memberikan ulasan yang tepat. 

 

Dari segi frekuensi pengunggahan karya di pertanyaan ke 2, responden 

memberikan jawaban yang bervariatif, dimana jawaban sangat tersebar. Hal 

memberikan sebuah cara bagi platform dalam beroperasi, dimana platform 

melakukan metode jemput bola dalam mengkurasi karya, dimana calon 

contributor akan dihubungi secara langsung berkaitan dengan karya yang telah 

mereka kerjakan. Platform akan meminta karya secara langsung dan memilih 

karya yang ada dari calon contributor tersebut. Dengan adanya hal ini, maka 

sirkulasi platform dapat diatur dengan baik, serta dengan adanya hal ini maka 

akan terjalin hubungan antara platform dengan calon contributor.  

 

 Berkaitan dengan membantu perkembangan desainer grafis,  dengan 

memberikan situasi yang kompetitif dan juga memberikan apresiasi yang 

layak serta dapat memberikan fungsi arsip, referensial dan juga publikasi. Hal 

ini dapat membantu perkembangan desainer grafis dalam ranah karya, dimana 

desainer grafis dapat melihat kondisi terkini di sekitarnya, bagaimana kualitas 

kualitas karya yang dihasilkan oleh professional lainnya, serta secara tidak 

langsung memberikan inspirasi terhadap orang yang baru akan memasuki 

industri dan akhirnya memberikan standar tersendiri terhadap karya yang 

dihasilkan disekitar kita.  
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 Berkaitan dengan pernyataan diatas, hal ini berkaitan dengan pertanyaan ke 3 

dimana responden mayoritas sangat sering mengakses platform platform karya 

ini, dengan merancang platform ini dan mempublikasi dengan baik dan juga 

pernyataan responden yang setuju bahwa platform platform karya dapat 

membantu desainer grafis berkembang 

 

 

 

 

4.3 Wawancara  
 

Wawancara dibagi menjadi 2 sudut pandang utama, yaitu melalui sudut pandang 

Asosiasi, dan professional, dan juga akademisi professional di bidang desain 

grafis. Narasumber yang mewakili sudut pandang asosiasi dan professional adalah 

Ahmed Maratus, selaku ketua divisi Event ADGI Surabaya, dan sebagai Founder 

dari Studio Macan Unggulan yang berlokasi di Malang dan sudah beroperasi 

selama 3 tahun.  

 

       Selama wawancara, narasumber kurang lebih mendapatkan 9 pertanyaan dari 

penulis  

 

Nomor 

Pertanyaan  

Pertanyaan  Jawaban 

1. menurut anda sendiri, apakah 

apresiasi dibutuhkan oleh desainer? 

bagaimana budaya apresiasi 

terhadap desainer grafis yang ada di 

indonesia atau jawa timur sekarang? 

  

pastinya, Apresiasi bisa 

dibilang sebagai salah satu 

motor utama yang dapat 

menggerakan profesi dan juga 

pribadi desainer grafis itu 

sendiri, karena yang 

dibutuhkan adalah dukungan 

moral dan juga dukungan atas 

karya yang dilakukan, yang 

menjadi kendala adalah 

kesaran apresiasi itu sendiri.  
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Menurut saya di jawa timur, 

sebagai orang yang sudah 

menjalani industri selama 3 

tahun, bagi saya cukup kurang, 

contoh kecilnya adalah 

bagaimana orang orang lebih 

memilih mengapresiasi karya 

secara visual bukan lebih ke 

fundamentalnya seperti 

bagaimana sebuah desain 

merespon sebuah masalah. 

 

Selain itu sendiri, kekurangan 

industri di jawa timur adalah, 

bagaimana orang orang merasa 

serba bisa (dalam konteks 

Desain Grafis) dan kurang 

menghargai dalam proses 

pengaryaan. dari sinilah proses 

apresiasi itu sendiri menjadi 

tidak efektif dan tertutup 



58 
 

2. apa yang dibutuhkan agar dapat 

menumbuhkan budaya apresiasi 

terhadap desainer grafis? dari kedua 

belah pihak (apresiator dan juga 

yang diapresiasi) 

Sadar diri menjadi salah satu 

yang bisa dilakukan dari 

lingkup terkecil, yaitu kepada 

diri sendiri. bagi desainer, 

sadar diri bisa dimulai melalui 

bagaiman anda 

mempersepsikan dan tujuan 

dari pengaryaan itu sendiri. 

dimulai dari untuk siapa anda 

berkarya, apakah untuk diri 

sendiri atau orang lain. dari 

sini sebagai desainer, anda 

dapat berkarya dengan tujuan 

yang jelas dan dapat direspon 

atau diapresiasi. selain itu, 

untuk kedua belah pihak yaitu 

bagaimana anda dapat terbuka 

secara pikiran, open minded 

dan dari sini anda dapat saling 

memahami. saling mengetahui 

batas diri sendiri dan 

mengetahui peran masing 

masing. bagaimana orang 

orang dapat menghargai satu 

sama lain dengan batasan 

batasan yang ada dan dapat 

selalu terbuka atas hal hal 

yang baru. dengan itu kedua 

elemen apresiator dan 

profesional dapat mencapai 

keseimbangan. 
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3. Apakah sebuah platform bisa 

sebagai media untuk 

mengembangkan budaya apresiasi 

terhadap desainer grafis? apa yang 

dibutuhkan agar dapat 

memfasilitasi? 

 

Bisa, menurut saya, sebuah 

platform yang dapat 

memfasilitasi adalah platform 

yang dapat memberikan 

atraksi terhadap calon audiens 

dan juga informatif untuk 

masa yang lebih luas. dapat 

memberikan perspektif dari 

industri juga salah satu elemen 

yang penting. selain itu fungsi 

publikasi juga dapat berperan, 

dimana kita tidak akan 

mengapresiasi sesuatu yang 

kita tidak tahu, disini lah 

fungsi publikasi dari sebuah 

platform dapat berkeja dengan 

baik. Dengan 

mengkombinasikan semua hal 

tadi maka platform dapat 

membantu mengembangkan 

budaya apresiasi secara 

berkembang. 

 

4. Apa yang dibutuhkan sebuah 

platform karya desain agar dapat 

sustain dan dapat terus berkembang 

ke depannya 

 

menurut saya, sebuah platform 

yang dapat sustain adalah 

platform yang adaptif, dapat 

merespon bagaimana publik 

saat ini dan juga dapat 

merespon issue yang ada dan 

informatif. dengan lebih 

adaptif, adaptif dalam 

bagaimana memperkaya 

konten itu sendiri dan juga 



60 
 

memberikan pendekatan yang 

tepat, juga memberikan latar 

belakang dan “tiang” yang 

kuat. dan salah satunya adalah 

fokus yang dapat memberikan 

diferensiasi dan juga dapat 

menentukan demografis yang 

tepat.  

 

5. menurut anda, hal apa saja yang 

dibutuhkan agar industri desainer 

grafis dapat berkembang dengan 

pesat di Indonesia? dalam aspek 

apapun  

 

yang pertama peran aktif 

komunitas dan yang kedua 

media, yang dimana disini, 

kedua elemen ini dapat 

berperan besar dalam 

perkembangan dunia desainer 

grafis sendiri, kedua elemen 

ini juga dapat berhubungan 

langsung secara langsung 

dengan publik atau masyarakat 

awam. beberapa kegunaan 

elemen ini secara singkat 

adalah yang pertama dapat 

mengekspos beberapa personel 

di industri yang layak, kedua 

dapat berperan penting dalam 

proses kolaboratif baik antara 

sesama profesional maupun 

industri lainnya, serta juga 

dapat menanamkan opini yang 

dapat dipandang oleh 

masyarakat awam serta kaum 

profesional lainnya. Selain itu 

kedua elemen ini dapat 
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menjadi benteng pertahanan 

pertama dan menjadi tempat 

profesi itu berlindung. 

6. hal apa saja yang kira kira 

dibutuhkan desainer untuk dapat 

bertahan dalam industri 

 

Menjawab dari sisi 

keprofesian, dimana 

dibutuhkan pengakuan dari 

dua belah pihak, industri dan 

juga pasar. dimana industri 

sendiri terdiri dari orang 

sesama profesi. pasar terdiri 

dari orang orang yang berada 

diluar profesi dan 

membutuhkan jasa dari 

sebagai desainer. Seseorang 

harus melakukan sebuah aksi 

untuk mendapatkan timbal 

balik, dua hal mendasar yang 

dapat dilakukan adalah dengan 

melakukan proses pengaryaan 

dan juga meningkatkan 

aktivitas dan kemampuan 

berjejaring .  

7. Apa tantangan kedepannya untuk 

desainer yang saat ini sedang berada 

di Industri atau akan memasuki 

Industri 

Netizen, bagaimana masalah 

yang dulu bagaimana dunia 

desain merupakan ranah yang 

eksklusif dan susah dibawa 

untuk ke ranah publik dan 

sekarang sudah terjadi. 

selanjutnya bagaimana 

fenomena sendiri ini direspon 

oleh desainer itu sendiri 

karena banyaknya dan 

bermacam macamnya tipe 
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Netizen disini. hal ini dapat 

diinterpretasikan sebagai 

kemampuan adaptif anda 

menghadapi tantangan ini, 

bagaimana privasi sudah 

menjadi hal yang sangat 

mahal, seperti isu plagiarisme 

yang semakin kesini semakin 

mudah untuk dibawa ke ranah 

publik dan pelaku yang dapat 

disidang secara publik di 

media itu sendiri.  

 

8. Mewakili 

akademisi/asosiasi/profesional, hal 

apa yang ingin disampaikan kepada 

desainer desainer indonesia 

khususnya dalam pengaryaan dan 

desainer grafis 

 

Menurut saya, yang lebih 

penting adalah dimana anda 

menghargai keprofesian anda 

sendiri, menghargai diri 

sendiri sebagai desainer grafis. 

Mulai dari sini maka dari situ 

anda dapat berkembang dan 

juga dapat menjadi pribadi 

yang lebih kompetitif dalam 

dunia desain. Selain itu juga 

dengan anda lebih bisa 

menghargai profesi anda, 

maka anda juga akan lebih 

menghargai sesama profesi 

disekitar anda dan dapat 

membantu membuat 

lingkungan profesi yang lebih 

baik dimulai dari lingkup 

terkecil. 
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4.3.1 Analisa 

        

 

Nomor 

Pertanyaan  

Pertanyaan  Analisis Hasil Wawancara 

1. menurut anda sendiri, apakah 

apresiasi dibutuhkan oleh desainer? 

bagaimana budaya apresiasi terhadap 

desainer grafis yang ada di indonesia 

atau jawa timur sekarang? 

  

Sebagai salah satu bidang di 

Industri kreatif atau sebuah 

profesi yang bergerak di 

bidang kreatif. Apresiasi bisa 

dibilang salah satu motor 

utama yang dibutuhkan 

desainer untuk berkarya. 

2. apa yang dibutuhkan agar dapat 

menumbuhkan budaya apresiasi 

terhadap desainer grafis? dari kedua 

belah pihak (apresiator dan juga 

yang diapresiasi) 

Keterbukaan pikiran 

merupakan salah satu hal bisa 

menumbuhkan budaya 

apresiasi, dengan adanya 

keterbukaan pikiran maka 

masing masing apresiator dan 

juga Desainer Grafis dapat 

mengerti satu sama lain dan 

juga mengerti akan kapasitas 

diri sendiri sebagai elemen 

yang ada di masyarakat. 

Dengan adanya keterbukaan 

pikiran maka kedua belah 

pihak tidak saling merugikan 

satu sama lain.  

 

Dengan membuat dan 

menghubungkan kedua belah 

pihak atau sesamanya dan 

membangun jaringan 
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komunikasi, maka 

keterbukaan pikiran ini bisa 

dirangsang. Selain itu dengan 

membuat ulasan ulasan serta 

unggahan contributor yang 

inovatif maka sifat ini juga 

bisa dirangsang meskipun 

secara tidak langsung 

3. Apakah sebuah platform bisa sebagai 

media untuk mengembangkan 

budaya apresiasi terhadap desainer 

grafis? apa yang dibutuhkan agar 

dapat memfasilitasi? 

 

Platform yang dapat 

mengembangkan budaya 

apresiasi adalah platform yang 

terdapat fungsi fungsi berikut, 

yaitu platform yang 

mempunyai fungsi publikasi, 

fungsi informatif dan juga 

platform yang mempunyai 

suara tersendiri. Dengan ini 

platform bisa memfasilitasi, 

yang pertama dengan 

memberikan fungsi publikasi, 

maka secara tidak langsung 

platform akan memberikan 

konektivitas yang pada 

akhirnya berujung pada 

apresiasi suatu karya atau 

ketertarikan untuk 

menggunakan jasa. Selain itu 

dengan fungsi publikasi ini 

dapat didukung dengan 

adanya interaksi yang ada 

antar audiens. kedua dengan 

fungsi informatifnya, platform 

dapat memberikan edukasi 
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kepada audiensnya, yang 

ketiga adalah dengan 

memberikan suaranya 

platform dapat memberikan 

dukungan terhadap desainer 

grafis sehingga dapat 

memberdayakan profesi 

tersebut. 

4. Apa yang dibutuhkan sebuah 

platform karya desain agar dapat 

sustain dan dapat terus berkembang 

ke depannya 

 

Platform yang dapat bertahan 

dan sustain adalah platform 

yang dapat beradaptasi dengan 

lingkungan sekitarnya. Hal ini 

bisa dilakukan dengan 

melakukan riset atau 

pendekatan yang sesuai. 

Selain itu juga dengan 

menjadi adaptif, maka 

platform diharapkan dapat 

peka terhadap issue issue yang 

ada disekitarnya sehingga 

dapat mempertahankan 

ketertarikan audiens serta 

menjaga kualitasnya. 

5. menurut anda, hal apa saja yang 

dibutuhkan agar industri desainer 

grafis dapat berkembang dengan 

pesat di Indonesia? dalam aspek 

apapun  

 

Dari sisi keprofesian, yang 

bisa menjadi katalis dalam 

perkembangan dunia desain 

grafis adalah media dan juga 

komunitas. Komunitas 

merupakan sebuah 

perkumpulan yang dapat 

memberdayakan. Selain itu 

komunitas juga dapat 

membantu pihak pihak untuk 
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saling berkolaborasi baik dari 

sesama professional maupun 

dari bidang lainnya, dan 

akhirnya memudahkan bagi 

orang yang baru akan 

memasuki dunia professional. 

Selain itu media juga memiliki 

fungsi yang hampir sama, 

memfasilitasi para 

professional untuk didengar 

selain itu juga untuk fungsi 

publikasi, dimana professional 

yang layak dapat 

dipublikasikan dan akhirnya 

di apresiasi dengan layak 

6. hal apa saja yang kira kira 

dibutuhkan desainer untuk dapat 

bertahan dalam industri 

 

Difokuskan kepada sisi 

keprofesiannya, seorang dapat 

bertahan di Industri jika dia 

dapat diakui oleh dua elemen, 

yaitu Industri dan Pasar. 

Industri terdiri dari sesame 

professional yang ada 

disekitarnya. Untuk pasar, 

terdiri dari orang orang yang 

membutuhkan jasa Desainer. 

untuk mencapai hal ini 

dibutuhkan aksi mendasar 

yang dapat dilakukan sebagai 

desainer, yaitu berjejaring dan 

juga berkarya 

7 Apa tantangan kedepannya untuk 

desainer yang saat ini sedang berada 

Dengan adanya kemajuan 

teknologi, tantangan yang 

harus dihadapi adalah dimana 
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di Industri atau akan memasuki 

Industri 

Desain grafis bukanlah sebuah 

ranah yang ekslusif lagi dan 

sekarang sudah terbilang 

mudah untuk dibawa ke ranah 

publik. Berkaitan dengan 

netizen yang ada sekarang, 

bagaimana menghadapi 

tantangan dengan respon 

respon yang dapat diberikan 

oleh desainer itu sendiri. 

Dibutuhkan kemampuan 

adaptif yang dapat membaca 

situasi dan akhirnya dengan 

perhitungan yang matang 

dapat memanfaatkan situasi 

ini/ 

8 Mewakili 

akademisi/asosiasi/profesional, hal 

apa yang ingin disampaikan kepada 

desainer desainer indonesia 

khususnya dalam pengaryaan dan 

desainer grafis 

 

Sebagai desainer, sudah 

seharusnya memulai langkah 

melalui lingkup terkecil, baik 

di lingkaran sekitar maupun 

diri sendiri. Dimulai dari 

menghargai diri sendiri 

sebagai desainer grafis. 

Karena sebagai sebuah profesi 

yang masih bisa dibilang 

berkembang, dan kondisinya 

belum stabil, dimulai dengan 

menghargai diri sendiri maka 

seorang desainer bisa 

berkembang dengan baik. 
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4.4  Data Komparasi 
 

Dalam perancangan ini, penulis menggunakan data komparasi yang didapat dari 

beberapa  platform online berbentuk website yang serupa dan juga website yang 

menjadi acuan dalam perancangan ini. Penggunaan acuan ini digunakan agar 

perancangan platform ini dapat membantu rancangan output yang ada. Baik dari 

segi desain maupun juga perencanaan dari website ini. Data komparasi didapat 

dari website yang digunakan untuk mengetahui traffic dan juga dilihat dari traffic 

dari Sosial media Instagram yang dilihat dari engagement yang berupa like dan 

juga comment, selain itu juga data kualitatif didapat dari website itu sendiri 

 

Data Komparasi ini diambil dari dua website yang mempunyai tujuan dan visi 

yang serupa, namun dalam jenis platformnya berbeda. Sample data diambil dari 

Website Its Nice That dan juga portal portofolio Behance 

 

 

 

4.4.1 Its Nice That 

 

Its nice that merupakan sebuah Platform online berbentuk website dengan 

format semi blog yang menampilkan karya dari contributor yang dipilih oleh 

team Jurnalismenya, selain karya yang ditampilkan, its nice that juga membuat 

artikel yang berisi deskripsi, kritik, maupun hal yang berhubungan dengan 

kontributor karya. 

 

6. Introduksi 

Platform ini sendiri mempunyai motto Championing Creativity yang berarti 

mengutamakan kreativitas yang juga sesuai dengan misinya yaitu memberikan 

inspirasi kreatif bagi audiens dan menyadarkan pentingnya inspirasi, selain itu 

juga misi lain dari website ini adalah mengapresiasi karya karya terbaik dan 

menggugah yang ada disekitarnya. 

 

Platform ini memfokuskan pada aksesibilitas dan juga keterbukaan terhadap 

calon audiens. 
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selain itu pada pengembangannnya fokus utama dari INT adalah dapat 

mempublikasikan kepada orang yang tepat dibandingkan dengan 

mempublikasikan dan menginformasikan ke orang yang banyak, lain kata, 

platform ini memfokuskan dirinya pada kualitas audiens. 

7. Fitur 

Sebagai sebuah platform yang berbentuk blog, Its Nice That memfokuskan 

fiturnya pada artikel dan juga kurasi karya karyanya yang didapat dari insan 

industry kreatif yang telah dipilih dari timnya, selain itu juga its nice that juga 

mengulas seputar berita atau info yang ada di industry kreatif. 

 

Artikel – artikel utama yang dibuat oleh its nice that, berasal dari ulasan 

tentang karya karya yang telah dikurasi oleh its nice that dan juga membahas 

baik si pemilik karya maupun karya itu sendiri, artikelnya berisi kritik dan 

juga pembahasan secara teknis mendasar yang di tulis oleh tim jurnalis its nice 

that. 

 

 

gambar 0.16 Tag Its Nice That (Its Nice That, 2019) 

 

Dengan masifnya jumlah artikel yang ada di website its nice that, dan juga 

keberagamannya tipe dari artikel dan juga informasi yang ada dalam artikel. 

Its nice that menggunakan fitur pemisahan kategori yang terdapat pada laman 

its nice that, Dipisahkan menjadi 14 kategori, diantaranya Fashion, Arsitektur, 

Desain Grafis, Ilustrasi, fotografi, animasi, advertising, dan sebagainya. Selain 

itu juga yang sedikit berbeda dari kategori, adanya sistem tag dari INT, 

dipisahkan dengan kategori yang tersedia. tercatat sejumlah 20 jenis tag. 

 

Perbedaan dari kedua fitur ini adalah bagaimana kategori memisahkan tipe 

artikel dan karya secara general. Dan tag berfungsi untuk menambahkan 
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beberapa sub kategori seperti pembahasan karya dan juga tajuk atau tipe tipe 

karya yang ada didalamnya seperti contohnya food and drink, politic, sport, 

comic, font, dan lain sebagainya. 

 

8. Pemasukan 

Sebagai sebuah platform semi media, its Nice That mengambil keuntungan 

dengan cara memasarkan jasanya dalam bidang jasa. Dengan mengajak calon 

klien untuk kesempatan bekerja sama dalam beberapa bidang.  

 

a. Brand Partnerships 

Untuk bekerja sama dengan  Its Nice That, Its Nice That menawarkan 

beberapa program yang dapat dipilih oleh calon klien. Beberapa 

program seperti Brand Partnerships, yaitu program dimana team 

platform ini menyediakan jasa untuk membuatkan konten untuk 

mempromosikan produk atau jasa dari calon klien yang disesuaikan 

dengan ekosistem dari its Nice That, dan juga brand dari calon klien 

itu sendiri. Yang akhirnya diaktivasi di berbagai media yang ada pada 

Its Nice That. 

 

 

gambar 0.17 Branded Partnerships Untuk Adobe (Its Nice That, 2019) 

 

 

 

Salah satu contoh dari branded partnerships ini adalah, Campaign 

untuk Adobe yaitu Found In Adobe Stock. Adobe Stock adalah 
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sebuah platform jasa dari adobe yang menyediakan bahan bahan 

material yang diperlukan bagi industry kreatif seperti image, 

template, video motion grafis berbayar yang bisa dipakai bagi orang 

yang memerlukan. 

 

Kerja sama yang dilakukan adalah bagaimana, platform ini 

menyediakan jasanya untuk membuat konten yang bersinergi 

dengan produk atau jasa yang dipromosikan. Dalam bentuk ini 

Adobe Stock menyediakan sample berupa material untuk diolah 

dalam grafis seperti gambar, motion, template, dan sebagainya. Oleh 

Its Nice That material ini dibagikan ke beberapa insan kreatif untuk 

membuat berbagai macam hal dari berbagai macam orang dari 

industry seperti desainer grafis, seniman 3d, videographer dan lain 

sebagainya,  untuk dijadikan artikel dan juga karyanya ditampilkan 

dan dibuatkan artikel.  

 

 

gambar 0.18 Content Found In Adobe Stock (Its Nice That, 2020) 

 

 

  

Branded Partnership yang digunakan ini merupakan salah satu 

Kerjasama dalam jangka Panjang yang menggunakan timeline, dalam 

campaign ini, Adobe dan Its Nice That bekerja sama dalam tahun 2018 

hingga 2019 akhir. Dan dalam konten yang dihasilkan berjumlah 20 

buah article yang berisi pengenalan terhadap contributor dan juga 



72 
 

karya karya yang telah dihasilkan oleh contributor. Dengan rata rata 1 

pos perbulan dan juga banner yang ditampilkan pada laman utama web 

Its Nice That. Selain itu pada hal yang sama juga diterapkan pada 

platform its Nice That lainnya yaitu contohnya di akun Instagram Its 

Nice That. 

 

b.Advertising Placement 

Yang kedua, jasa yang ditawarkan oleh its Nice That Berupa 

mengaktivasi campaign dari calon klien yang ingin menggunakan jasa 

Its Nice That untuk mempromosikan produk atau jasanya. Untuk 

kliennya Its Nice That membuatkan artikel bersponsor yang isinya 

mengulas produk atau jasa, atau sekedar mengaktivasi konten dari 

klien. Selain membuatkan artikel, Its Nice That juga menampilkan 

banner dari klien di berbagai platformnya. 

 

 

gambar 0.19 Konten Bersponsor untuk Super Hi (Its Nice That, 2020) 

 

 

 

 

Dalam konten bersponsor ini, yang ditujukan untuk klien Super Hi 

sebuah platform kelas untuk belajar koding, ini berisi bagaimana 

sinergi antara koding dengan desain yang disampaikan oleh 3 orang 

ternama yang ada di bidang desain yang mengemukakan pentingnya 

koding bagi desain kontemporer. 
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Meskipun konten ini tidak secara langsung bersinggungan dengan 

Klien, namun konten yang digunakan mampu membangun kesadaran 

bagi audiens yang mengunjungi laman ini. Contoh artikel ini dapat 

membujuk audiens untuk mencoba koding dan akhirnya beranjak 

untuk belajar dan menggunakan klien yaitu Super Hi. 

 

C. Media Partnerships 

Selanjutnya, adalah media partnership. Moda ini berfungsi untuk 

beberapa event yang ingin menggunakan jasa Its Nice That untuk 

membangun kesadaran public akan event yang bersangkutan.  Dalam 

jasanya Its Nice That membuat artikel tentang kegiatan dari event yang 

sedang berlangsung dan mengulasnya. Serta memberikan moda 

promosi yang disebarkan di beberapa platform yang digunakan oleh Its 

Nice That 

 

 

9. Traffic 

Data traffic ini didapat dari website www.similarweb.com dan juga dari 

Instagram platform its Nice That sendiri.  

 

a. Website 

Dari traffic overview yang dihasilkan dari total kunjungan website 

selama 6 bulan, terlihat bahwa website dari Its Nice That pada rata rata 

perbulannya mempunyai sekitar kurang lebih 710.940 pengunjung 

dimulai dari bulan juli 2019 sampai dengan desember 2019. 

 

Selain itu data lainnya yang didapat adalah, rata rata lama kunjungan 

yaitu 2 menit 22 detik yang berarti rata rata dari semua pengunjung 

yang dikalkulasi. Selain itu juga rata rata laman per kunjungan yang 

mencapai kurang lebih 2.48 laman per pengunjung.  Selain itu juga 

terdapat bounce rate, yang berarti jumlah rerata pengunjung yang 

hanya mengunjungi satu page langsung berpindah atau menutup lam 

 

an. Bounce rate website ini mencapai 69.50%.  

http://www.similarweb.com/


74 
 

 

 

gambar 0.20 Traffic Overview website Its Nice That  (SimilarWeb, 2020) 

 

 

 

Selain itu data traffic source, data traffic source adalah sebuah data 

tentang bagaimana  cara pengunjung mengunjungi website Its Nice 

That, dari sini terlihat banyaknya tipe kunjungan yang berbeda masing 

masing sesuai dengan cara dan namanya.  

 

Tipe pertama adalah direct, ini merupakan data pengunjung yang 

langsung mengakses dengan mengetikkan nama domain, persentase dari 

kunjungan secara direct ini merupakan yang tertinggi dengan angka 

42.81%. Selanjutnya adalah Referrals, data ini adalah jumlah 

pengunjung yang melakukan kunjungan ke web dengan artikel yang 

direferensikan dari sebuah laman web atau artikel lainnya. Dengan 

jumlah 2.75%. selanjutnya adalah search, metode ini adalah 

pengunjung yang menggunakan search engine seperti google, bing, 

yahoo, dsb. Berjumlah 28.69%. yang keempat adalah social, merupakan 

jumlah kunjungan yang dilakukan pengunjung melalui akun social 

media penghubung dari platform its nice that. Berjumlah 24.25%. 

selanjutnya adalah Mail, yang berarti jumlah kunjungan yang didapat 

dari subskripsi email its nice that. Berjumlah 1.04% dan yang terakhir 

adalah display, yang berarti jumlah kunjungan yang didapat dari display 

yang ada di website lainnya baik banner maupun gambar yang terdapat 

link website ini. Sejumlah 0.47% 
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gambar 0.21 Traffic Sources website Its Nice That (SimilarWeb, 2020) 

 

Selanjutnya adalah Social Media Traffic, hal ini mencakup akun sosial 

media yang dioperasikan oleh team its nice that dan jumlah kunjungan 

yang didapat ke web dari sosial media yang ada di gambar bawah ini. 

Yang tertinggi merupakan facebook dan yang terendah terdapat dari 

Instagram. 

 

 

 

gambar 0.22 Social Media Traffic website Its Nice That (SimilarWeb, 2020) 

 

b. Instagram 

Data yang diperoleh dari Instagram, didapat dari engagement dasar 

yang ada dari laman instagram its nice that. Perhitungan rata rata 50 

post dan tipe data yang dipertimbangkan adalah dua tipe yaitu jumlah 

komentar dan juga jumlah engagement berupa like pada post. 

Instagram dari its nice that, secara kuantitatif, mempunyai sekitar 760 

ribu followers dengan post 4050, frekuensi post yang digunakan oleh 

its nice that adalah 1 post per kurang lebih 6 jam.  
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gambar 0.23 Akun Instagram Its Nice That (Instagram, 2020) 

 

 

Dari engagementnya dari total 52 post teratas, total engagement berupa likes 

yang yang didapatkan Instagram its nice that sejumlah 163.420 likes yang jika 

dirata ratakan sejulah kurang lebih 3139 likes per post.Selain itu dari 

engagement bentuk lain yaitu kolom komentar post, dari 52 post terdapat total 

914 komentar yang dirata ratakan menjadi 17 komentar per post. 

 

4.4.2 Behance 

 

Behance merupakan sebuah platform online berbentuk website binaan 

korporasi Adobe yang digunakan sebagai portal portofolio bagi industry 

kreatif yang mencakupi berbagai profesi, misalnya illustrator, desainer grafis, 

seniman grafis, arsitek, motion artist dan sebagainya. Website ini bermodelkan 

subskripsi yang mewajibkan kita mendaftar untuk menggunakan fiturnya. 

Dengan mendaftar pengunjung bisa mengunggah karya pribadinya ke website 

ini dan ditampilkan bersandingan dengan karya karya lainnya. 

 

1. Introduksi 
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Behance ditemukan pada tahun 2005 sebagai sebuah social media platform, 

yang lalu pada tahun 2015 diakuisisi oleh Adobe dengan nilai 150 juta 

dollar, Sebagai sebuah platform, Behance berfocus pada fungsi Showcase 

dan juga Discovering Creative work. 

 

Pengunjung dapat mengunggah karya dengan cara mendaftar dan menata 

karyanya sendiri melalui interface yang sudah disediakan oleh behance.  

 

2. Fitur 

Sebagai sebuah platform yang menawarkan jasa web based portofolio, 

website ini membebaskan pengunjungnya untuk mendaftar dan 

menampilkan karya karyanya.  

 

Karya karya yang telah diunggah oleh pengunjung juga dipisahkan secara 

kategori dan disandingkan dengan karya karya lainnya, dengan 

menampilkan judul karya dan juga kilas tampilan (thumbnail) yang telah 

dipilih oleh pengguna jasa Behance.  

 

 

gambar 0.24 laman navigasi Behance (Behance, 2020) 

 

Dalam showcasingnya, karya karya yang ada di behance ditampilkan pada 

laman navigasi yang berupa thumbnail thumbnail dari karya karya yang 

telah diupload oleh pengguna. Selain itu karya karya ini juga dipisahkan ke 

berbagai kategori yang digunakan sebagi pemisah. System ini terbagi dari 
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kategori ( sebagai genre utama bagi karya) dan juga sub kategori yang 

digunakan sebagai kategori lainnya agar dapat mengakses karya dengan 

genre yang lebih spesifik. 

 

Pada laman karyanya, terdapat informasi mengenai pengunggah seperti 

nama akun, pengarya (bisa menambahkan jumlah pengarya) dan juga info 

singkat yang dapat diisi sendiri oleh pengunggah tentang akunnya. Selain 

itu layaknya sebuah sosial media behance memberikan fitur likes dan seen 

yang digunakan bagi pengunjung laman karya untuk memberitahu jumlah 

orang yang telah melihat (seen) dan juga tombol like untuk memberikan 

apresiasi. Selain itu pengunjung (yang telah log in) bebas untuk 

meninggalkan komentar di laman karya. 

 

 

gambar 0.25 laman Karya Behance (Behance, 2020) 
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gambar 0.26 laman Karya Behance 2 (Behance, 2020) 

 

 

4. Income 

Sebagai sebuah platform, behance mendapatkan revenuenya dari subskripsi 

akun premium yang ada didalamnya, yang membedakan dengan akun 

biasanya adalah tidak ada Batasan upload (size maupun waktu) selain itu 

juga pengunjung bisa mengunggah lowongan pekerjaan yang dapat 

dipromosikan ke pengunjung lainnya. 

 

5. Traffic 

Data kuantitatif ini didapat dari website www.similarweb.com dan juga 

akun sosial media yang dikelola oleh behance itu sendiri. Sample akun 

yang digunakan adalah Instagram. 

 

a. Website 

Dari traffic yang ada pada website Behance, Pengunjung rata rata dari 

laman website behance sejumlah kurang lebih 28.29 juta. Hal ini 

direratakan pada 6 bulan mulai dari bulan juli tahun 2019 hingga 

desember 2019. Selain itu rata rata durasi per pengunjung adalah 6 

menit 38 detik, selain itu juga rata rata jumlah laman yang dikunjungi 

per pengunjung sejumlah 7.73 halaman. Yang terakhir adalah bounce 

rate yaitu angka persentase yang menunjukan jumlah pengunjung yang 

setelah mengunjungi web langsung meninggalkan web atau menutup 

laman 

 

http://www.similarweb.com/
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gambar 0.27 Traffic Overview website Behance (SimilarWeb, 2020) 

 

 

Selanjutnya adalah data mengenai traffic sources  Tipe pertama adalah 

direct, ini merupakan data pengunjung yang langsung mengakses 

dengan mengetikkan nama domain, persentase dari kunjungan secara 

direct ini merupakan yang tertinggi dengan angka 54.75%. Selanjutnya 

adalah Referrals, data ini adalah jumlah pengunjung yang melakukan 

kunjungan ke web dengan artikel yang direferensikan dari sebuah 

laman web atau artikel lainnya. Dengan jumlah 9.59%. selanjutnya 

adalah search, metode ini adalah pengunjung yang menggunakan 

search engine seperti google, bing, yahoo, dsb. Berjumlah 17.31%. 

yang keempat adalah social, merupakan jumlah kunjungan yang 

dilakukan pengunjung melalui akun social media penghubung dari 

platform Behance. Berjumlah 15.37%. selanjutnya adalah Mail, yang 

berarti jumlah kunjungan yang didapat dari subskripsi email Behance. 

Berjumlah 2.85% dan yang terakhir adalah display, yang berarti 

jumlah kunjungan yang didapat dari display yang ada di website 

lainnya baik banner maupun gambar yang terdapat link website ini. 

Sejumlah 0.12% 
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gambar 0.28 Traffic sources website Behance (SimilarWeb, 2020) 

 

  

Selanjutnya adalah Social Media Traffic, hal ini mencakup akun sosial 

media yang dioperasikan oleh team behance dan jumlah kunjungan 

yang didapat ke web dari sosial media yang ada di gambar bawah ini. 

Yang tertinggi merupakan pinterest dan yang terendah terdapat dari 

twitter. 

 

 

gambar 0.29 Social Media Traffic sources website Behance (SimilarWeb, 2020) 

 

  

b. Instagram 

 

Data yang diperoleh dari Instagram, didapat dari engagement dasar yang 

ada dari laman instagram its nice that. Perhitungan rata rata 50 post dan 

tipe data yang dipertimbangkan adalah dua tipe yaitu jumlah komentar dan 

juga jumlah engagement berupa like pada post. 
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gambar 0.30 Page Instagram Behance (Instagram, 2020) 

 

 

 

Dari angka kuantitatif yang didapat behance mempunyai sekitar kurang lebih 

1.3 juta followers dengan total post 1263. Dengan rata rata waktu post satu hari 

2 post. 

 

Dari angka engagement yang didapat dari behance, dari total 52 post dengan 

total likes 832272. Dengan rata rata like per post 16.005. 

 

 

4.4.3 Analisa 

 

Analisa berikut adalah menggunakan data yang ada untuk membandingkan 

kedua platform ini untuk menghasilkan Analisa yang berguna bagi output 

desain yang digunakan nantinya  

 

1. Tujuan platform 

Kedua platform online ini digunakan sebagai komparator karena tujuan dari 

pembuatan platform ini yang hampir sama meskipun fitur dan jenis dari kedua 

platform online berbentuk website ini berbeda. Dalam fungsinya its nice that 

mengutamakan fungsinya sebagai platform online yang menjadi sarana 

informasi, referensial dan juga fungsi showcasenya. Lain daripada itu Behance 

juga mengedepankan fungsinya sebagai platform online portofolio dan juga 
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fungsi lainnya yaitu menemukan karya karya kreatif terbaru (discovering 

creative work). Behance berfokus pada menemukan talenta talenta baru dan 

menginspirasi melalui kuantitas dan kualitas yang ada pada karya karya yang 

diunggah ke websitenya. Sedangkan its nice that, berfokus pada lingkup 

terkecil audiensnya, its nice that berusaha menginspirasi dan juga 

mengapresiasi karya karya yang telah dipilih oleh teamnya dan memberikan 

ulasan baik berupa kritik maupun bahasan secara teknis. 

 

2. Konten 

Secara fitur, perbedaan yang dimiliki kedua platform ini adalah bagaimana 

cara mereka membantu para professional desainer grafis. Behance berfungsi 

sebagai portal portofolio dan juga menghubungkan para professional industry 

kreatif dengan professional lainnya. Behance mempunyai fitur komen pada 

laman karyanya sehingga orang yang mempunyai akun bisa memberikan 

komentar atau apresiasi berupa tombol like.  

 

Sementara itu, its nice that memberikan konten jurnalisme yang dipadu 

padankan dengan karya yang telah dikurasi oleh teamnya. selain itu juga its 

nice that juga menambahkan konten jurnalisme lainnya seperti info info yang 

ada di seputaran industry kreatif.  

 

Mengingat keduanya mempunyai tujuan yang serupa yaitu mengapresiasi dan 

juga mengembangkan komunitas kreatif. 

 

Setelah perbedaannya, kedua platform online ini mempunyai fitur yang serupa 

yaitu fitur navigasinya. Fitur navigasi yang digunakan ini membantu untuk 

memisahkan kategori salah satu karya / article dengan laman lainnya. Hal ini 

digunakan untuk memudahkan navigasi pengunjung website, memudahkan 

pengunjung untuk mendapatkan apa yang dia mau secara spesifik dan cepat. 

 

Its Nice That, menggunakan navigasi yang lebih sederhana ketimbang 

behance. Perbedaannya terletak di kuantitas navigasi yang digunakan. Its nice 

that menggunakan system navigasi yang terbagi menjadi dua yaitu category 

dan juga tag. Category digunakan sebagai kategori utama dimana karya karya 
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atau pembahasan yang dilampirkan dipisahkan. Sedangkan tag digunakan 

sebagai sub tema yang memuat bahasan yang lebih general. Misalnya contoh 

dibawah ini sebuah artikel yang memuat karya Studio Moniker sebuah studio 

UI / UX yang memuat banyaknya tag, tetapi memuat kategori utama yaitu 

UI/UX 

 

 

 

gambar 0.31 Artikel Studio Moniker (Adyaksa, 2019) 

  

Sedangkan Behance, karya karya yang diunggah dipilihkan kategorinya oleh 

pengunggah karya yang diawasi oleh admin web dari behance. Untuk 

memastikan kategori dan sub kategori yang digunakan tidak salah sasaran. 

Selain itu terlampir keterangan sub kategori dan kategori dari sebuah karya di 

laman bagian bawah unggahan karya pengguna website.  
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gambar 0.32 Laman Karya Behance (Behance, 2020) 

 

4. Income 

Model bisnis dari kedua platform ini sangat berbeda, yang pertama behance. 

Menggunakan akun bisnis premium berbayarnya sebagai salah satu 

pemasukan bagi websitenya. Selain itu behance tidak mempunyai sumber 

pemasukan lainnya. Hal ini dikarenakan behance merupakan salah satu startup 

yang diakuisisi oleh Adobe sebagai salah satu cabang dalam jasa industry 

kreatifnya.  Adobe juga menggunakan website ini sebagai salah satu bentuk 

untuk mempromosikan produknya (berupa software kreatif yang membantu 

memudahkan pekerjaan berbagai profesi di industry kreatif). Hal ini bisa 
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menjadi salah satu alasan mengapa Behance tidak menggunakan model bisnis 

yang begitu rumit. 

 

Lain halnya dengan Its Nice That, its nice that menggunakan business model 

sebagai media yang menggunakan platformnya sebagai media untuk 

mendapatkan income. Melalui berbagai model jasa yang disediakan bagi calon 

klien yang ingin mendapatkan jasa dari tim Its Nice That. Branded Content, 

Sponsored Content, dan juga media partnership adalah moda jasa yang 

ditawarkan dan ditampilkan melalui platform platform yang dimiliki oleh its 

nice that.  

 

5. Traffic 

Dari data trafficnya, kedua website ini mempunyai perbedaan yang cukup 

signifikan. Dari traffic dasarnya Behance mempunyai pengguna bulanan 

kurang lebih 30 juta pengguna, sedangkan Its Nice That mempunyai pengguna 

bulanan sekitar rata rata kurang lebih 700 ribu pengunjung. Hal ini 

dikarenakan tingkat rekognisi terhadap Behance yang lebih tinggi. 

 

Setelah itu, data mengenai rata rata waktu kunjungan. rata rata waktu 

pengunjung yang mengunjungi website behance adalah 6.38 menit, berbeda 

dengan its nice that yang waktu rata rata kunjungannya 2.22 menit. Perbedaan 

4 menit merupakan waktu yang cukup signifikan. Bila dianalisa, behance 

mendapatkan waktu kunjungan yang lebih lama karena simplisitasnya. Laman 

karya yang diunggah oleh pengunjung seringkali hanya menampilkan karya, 

bahkan jika Adapun deskripsi, deskripsi yang digunakna merupakan deskripsi 

sederhana. Sedangkan Its Nice That, mempunyai konten yang berupa tulisan 

jurnalisme yang butuh dibaca dengan teliti, tulisan yang digunakan dalam 

laman its Nice That berkisar sekitar minimal 3 paragraf hingga 7 paragraf. 

 

Tentang kuantitas konten per laman tadi yang membuat waktu kunjungan 

menjadi berbeda. Behance memudahkan pengunjungnya untuk mencari 

referensi yang dibutuhkan atau sekedar melihat lihat. Sedangkan Its Nice That 

mempunyai kuantitas konten per laman yang lebih banyak ketimbang 
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Behance. Mempertimbangkan beberapa factor seperti minat baca dan juga 

level atensi pengunjung jumlah ini menunjukan hal yang wajar.  

 

Bersinggungan dengan rata rata waktu kunjungan, jenis konten yang 

digunakan kedua platform ini menjadi relevan juga terhadap jumlah rata rata 

laman per kunjungan. sama seperti rata rata waktu kunjungan, konten Its Nice 

that yang memprioritaskan kontennya untuk dibaca secara seksama per article, 

berbeda dengan bagaimana karya karya yang ditampilkan oleh platform 

Behance.  

 

Selanjutnya adalah bounce rate, yang dimiliki oleh kediua website, Behance 

cenderung mempunyai tingkat Bounce Rate yang rendah karena behance 

merangkum kontennya sedemikian mungkin sehingga Website Behance juga 

sesuai untuk digunakan oleh pengunjung yang mencari referensi dan juga 

inspirasi. Jadi pengunjung dimudahkan oleh isi konten yang straightforward 

dan berpindah dari satu laman ke laman yang lain. Penggunaan laman direksi 

dengan thumbnail tanpa deskripsi juga memudahkan atensi orang untuk 

berganti ke laman yang lainnya, dan memudahkan orang untuk membuka tab 

lainnya untuk membandingkan. 

 

Selanjutnya pada traffic sourcesnya, behance dan its nice that sama sama 

mempunyai angka yang serupa. Secara direct angka yang dimiliki kedua 

platform hamper serupa, angka direct kedua website ini mendominasi dan 

yang paling tinggi ketimbang angka lainnya. Yang berarti kedua website ini 

mempunyai pengunjung tetap dan familiar akan platform ini.  

 

Search dan Social, merupakan angka ke 2 dan ke 3 terbesar bagi kedua 

website. Social yang berarti bagaimana platform mengelola akun lainnya dan 

menyebarkan link yang dapat di klik bagi pengunjung yang ada di sosial 

media.  

 

Untuk sosialnya, keduanya mempunyai angka yang sangat berbeda. Its Nice 

That akses utama dari sosial medianya didominasi oleh facebook sedangkan 

behance didominasi oleh pinterest. Behance mempunyai akun youtube dan 
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juga behance mempunyai akun jejaring sosial Rusia bernama Vkontakte yang 

berada pada 4 teratas jumlah akses. Sedangkan Its nice that mencakupi 

Instagram, Twitter, Reddit, dan Pinterest. 

 

Yang perlu diperhatikan adalah, mengapa keduanya sama sama memiliki 

angka yang kecil pada sosial media Instagram, padahal terhitung diantara 

sosial media lainnya seperti twitter dan juga facebook. Angka traffic yang ada 

di Instagram untuk kedua platform cukup tinggi, seperti contohnya twitter dan 

juga Instagram. Pada Instagram total pengikut yang ada di page Its Nice That 

sekitar 700 ribu, sedangkan di Twitter pengikut page ada pada angka 273 ribu. 

Sama halnya dengan behance yang pengikutnya pada page Instagram juga 

lebih banyak ketimbang di sosial media lainnya.  

 

Salah satu alasan mengapa keduanya tidak mendapatkan persenan akses yang 

besar adalah mereka tidak mencantumkan link di post mereka, sehingga 

meskipun traffic yang ada pada sosial media Instagram cukup besar. 

Pengunjung tidak dapat langsung mengunjungi laman website yang berkaitan 

dengan post yang diambil. 

 

Kedua adalah bagaimana mereka mentreatment page Instagram ini. Menurut 

Analisa, seperti contohnya laman page Instagram Its Nice That, yang 

digunakan untuk mengunggah karya contributor, berbeda jika dibandingkan 

dengan laman lainnya seperti facebook, twitter, maupun pinterest. Laman 

laman ini digunakan oleh its nice that sebagai penghubung ke website utama 

sedangkan Instagram mereka, digunakan sebagai platform tambahan yang 

membantu kinerja dari Its Nice that sendiri. Terlebih jika dilihat konten yang 

ada dalam pagenya, selain digunakan untuk mengupload cuplikan karya 

contributor. Caption yang digunakan juga menggunakan satu paragraph yang 

menggambarkan atau mendeskripsikan karya contributor ketimbang link untuk 

menyambung ke websitenya. 

 

4.5  Komparasi Tambahan 
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Komparasi tambahan ini ditambahkan untuk membandingkan eksisting yang 

ada dan terdekat dengan perancangan platform ini, komparasi ini digunakan 

untuk memberikan tambahan arahan dalam perancangan website dan juga 

identitas visual dari perancangan ini. 

 

Eksisting yang digunakan adalah website yang ada dalam bidang yang sama 

dan juga mempunyai tujuan serupa dan mempunyai audiens dengan 

ketertarikan serupa. Eksisting yang digunakan adalah 2 website domestik 

Indonesia yaitu Kreavi (Website portofolio pribadi serupa dengan Behance) 

dan juga website DGI (website blog)  

 

3. Kreavi  

Kreavi dalam deskripsinya adalah website jejaring sosial Indonesia 

yang diperuntukkan untuk pekerja kreatif Indonesia dalam 

berjejaring, memamerkan karya serta bursa kerja . selain itu juga 

website ini berguna bagi audiens yang ingin mencari inspirasi dan 

ide baru. 

 

Fitur marketplace yang digunakan oleh kreavi mempunyai berbagai 

macam bentuk. Yang pertama adalah adanya sayembara sayembara 

yang masuk ke kreavi, yang kedua adalah bursa lowongan kerja 

dimana perusahaan mencantumkan kebutuhan pekerja dan juga list 

keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang terakhir adalah 

dengan brief, yang mencantumkan kebutuhan desain yang 

dibutuhkan sehingga calon pekerja bisa langsung memberikan 

kebutuhannya melalui desainer yang bisa dipilih. 
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gambar 0.33 Laman utama Kreavi (Kreavi, 2020) 

 

Dalam interfacenya, kreavi memakai pendekatan yang langsung 

dengan memberikan langsung fiturnya saat terhubung dengan 

domain utamanya. Langsung memamerkan cuplikan karya dari 

pengguna website. Selain itu juga kreavi untuk saat ini memberikan 

banner grafik yang dibentuk dari cuplikan karya karya 

kontributornya.  

 

 

gambar 0.34 Laman utama Kreavi dua (Kreavi, 2020) 

 

Seperti Behance, dalam identitasnya kreavi terkesan memberikan 

emosi netral karena fungsinya yaitu untuk memberikan wadah bagi 

pekerja kreatif membangun portofolio Online yang bisa 

diperlihatkan ke orang banyak dan dengan fungsi utamanya yaitu 

membantu pekerja kreatif untuk mendapatkan kebutuhan baik 

moneter maupun publikasi. 
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gambar 0.35 Laman utama Kreavi dua (Kreavi, 2020) 

 

4. DGI (Desain Grafis Indonesia) 

Adalah sebuah blog yang berfokus pada perkembangan desain 

grafis Indonesia. Fokusan dari DGI sebagai media adalah 

pencatatan sejarah, pengarsipan artefak, penerbitan, diskursus, 

penghargaan dan beragam kegiatan lainnya.  

         
Pada praktiknya, DGI mempunyai format seperti blog dimana 

penulis menuliskan artikel yang sesuai dengan topik yang 

diberikan, mulai dari publikasi kegiatan, kolom opini, berita, serta 

pengamatan. DGI mempunyai banyak rubrik yang bila dikaitkan 

satu sama lain menjadikan DGI sebuah media massa yang berpusat 

pada desain grafis dan sekitarnya. 

 

Selain artikel jurnalisme, DGI juga mempunyai satu fitur lain yaitu 

fitur arsip yang menyimpan banyaknya arsip arsip yang berkaitan 

dengan karya grafis dan juga tulisan mengenai desain grafis 

Indonesia. Pembahasan / arsip terlama yang ada di DGI adalah 

arsip grafis perangko tahun 1930.  

          
Pada interfacenya, di halaman utama dari website DGI, langsung 

menyuguhkan pilihan dari fitur dan juga tipe artikel yang ada pada 

DGI, menggunakan direktori dan juga sub direktori yang lebih 

spesifik sesuai dengan focus artikel. Terhitung 8 buah direktori 

utama dan 28 sub direktori. Masifnya direktori juga secara 

langsung terlihat karena interface website yang tidak menggunakan 

rolldown menu dan langsung menyuguhkan semuanya. Terlihat 

dari banyaknya fitur yang ada, bahwa tujuan dari website DGI ini 

adalah fungsi edukasi. 
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gambar 0.36 Laman utama Desain Grafis Indonesia (DGI, 2020) 

 

Dibawah dari menu direktori, terdapat Header (dari artikel yang 

terbaru) yang disuguhkan dengan cuplikan artikel beserta nama 

penulisnya. Terlihat dari berbagai macamnya ilustrasi atau grafis 

yang ada pada header, terlihat bahwa versatilitas identitas dari dgi 

dimana header tidak menunjukan identitas visual dari DGI 

melainkan untuk mengilustrasikan artikel. Selain dari artikel juga 

terdapat thumbnail artikel lainnya yang disusun dua baris ke bawah 

yang berisikan judul dan juga header artikel yang diperkecil sesuai 

thumbnail. 

 

 

gambar 0.37 Laman utama Desain Grafis Indonesia (DGI, 2020) 
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gambar 0.38 Laman utama Desain Grafis Indonesia (DGI, 2020) 

  

Layout dari halaman artikel website ini, bermula dari header yang 

menggunakan ilustrasi maupun grafis yang mewakilkan artikel. 

Untuk isinya, DGI melayout paragraf artikel satu baris dengan 

foto/artefak/karya, sehingga menciptakan system yang linear. 

 

 

5. Analisa 

 

DGI dan Kreavi merupakan dua website yang mempunyai audiens 

yang hampir sama yang berisi pekerja kreatif dan juga pribadi yang 

mempunyai ketertarikan dengan dunia grafis. 

 

Untuk Kontennya, DGI berpusar pada artikel dan juga fungsi 

arsipnya, dimana banyak dari konten yang ada di dgi berasal dari 

sebuah tema yang diangkat dari kontributornya yang tersebar di 

Indonesia dan luar negeri. Fungsi Arsip dari DGI, yaitu 

mengkatalogkan baik artikel maupun juga karya sesuai dengan 

periode tahunnya, selain itu juga data seperti penulis/pengarya serta 

juga tahun dan judul karyanya dapat dilihat disini. 

 

Selain itu juga, fungsi publikasi dari DGI. Beberapa event 

menggunakan DGI sebagai salah satu wadah untuk mempublikasi 

event baik untuk mempromosikan event itu maupun juga 

memberikan dokumentasi dan juga keterangan dari event yang ada.  
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Lain halnya dengan Kreavi, Kreavi mempunyai tujuan dan juga 

cara kerja yang hampir mirip dengan Behance. Tetapi ada satu hal 

yang sedikit berbeda diantara behance, namun dari sinilah 

tujuannya terlihat. Behance, menggunakan websitenya agar audiens 

dapat mengunggah karyanya agar dapat dilihat orang.  

 

Pada sub menunya, behance memperlihatkan cuplikan karya 

beserta judul dan juga angka apresiasi yang didapat oleh karya 

tersebut, disinilah perbedaannya dengan kreavi. Ketika mengakses 

submenu melalui kategori karya, yang muncul di kreavi adalah 

nama dari pengupload beserta 3 cuplikan judul karya. Hal ini 

merupakan sebuah perbedaan yang kecil. Tetapi pada aplikasinya 

terlihat bahwa Behance memfokuskan agar karya – karya dapat 

dilihat oleh audiens, sedangkan kreavi memfokuskan dimana 

audiens dapat melihat orang yang berkarya pada spesialisasi 

tertentu. 

 

Untuk Interface dan juga tampilannya, DGI dan Kreavi 

menggunakan pendekatan yang cukup langsung dalam aplikasi 

websitenya. Dari halaman utamanya, pengunjung website langsung 

diarahkan ke beberapa fitur yang ada, terlebih pada website DGI 

yang langsung memperlihatkan menu dan submenu secara terbuka. 

Ketika berada di bagian bawah, Website dgi juga memperlihatkan 

cuplikan artikel terbaru beserta judulnya serta header artikel terbaru 

beserta.  
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BAB V KONSEP DAN IMPLEMENTASI DESAIN 
 

 

5.1  Deskripsi Perancangan 
 

Perancangan Sistem Platform Showcase Karya desainer grafis untuk desainer 

grafis golongan pratama ini merupakan salah satu upaya untuk, memberikan 

fasilitas kepada desainer grafis agar karyanya bisa diapresiasi dan juga 

meningkatkan iklim kompetitif yang ada di industri agar desainer grafis 

dilingkungan ini dapat berkembang secara pengaryaannya. Selain itu fungsi arsip 

juga dapat berguna agar dapat mengetahui perkembangan dari desain grafis di 

lingkungan sekitar kita, serta membantu desainer desainer lain agar bisa 

mendapatkan referensi sekitar pasarnya. Selain itu, fungsi lain dari platform ini 

adalah fungsi publikasi dan juga komunikasi, dimana karya karya contributor dan 

profilnya akan dimuat sehingga dapat dilihat banyak orang.  Diharapkan dengan 

adanya perancangan ini, dapat memenuhi tujuan dan dapat berguna bagi 

perkembangan desain grafis di Surabaya dan Malang. 

 

Konsep visual dan juga fitur yang digunakan atau tidak diberikan, ditentukan 

melalui hasil riset dan Analisa yang dilakukan melalui berbagai metode, 2 metode 

yang digunakan adalah metode riset etnografi dan juga metode pemasaran. Selain 

itu juga dengan melakukan studi komparator dengan platform – platform serupa 

atau dengan perancangan lain yang bertemakan sama yaitu Desain Grafis, selain 

itu juga dalam Metode Etnografis, penelitian dilakukan dengan menggunakan 

kuisioner ke target Audiens ( Desainer Grafis dan peminatnya) serta wawancara 

Profesional industri dan juga Salah satu Petinggi Komunitas Desain Grafis Di 

Surabaya 

 

5.2 Konsep  
 

5.2.1 Big Idea 

 

Konsep Perancangan buku visual ini ditentukan dari hasil Analisa yang 

telah dilakukan sebelumnya. Analisa Persona, Kuisioner, dan juga 

wawancara. Menjadi tonggak utama dalam penerapan konsep desain yang 

digunakan sebagai dasar perancangan platform. 
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Big Idea dari perancangan ini adalah Assorted Residential Graphic  konsep 

ini digadang sebagai sebuah representasi terhadap pilihan pilihan yang ada 

di sekitar area residensial kita, khususnya malang dan Surabaya 

(Residential). media ini juga memfokuskan pada pengaryaan dari karyanya 

secara visual (graphic). Selain itu juga (Assorted) yang berarti pilihan atau 

dalam kata lainnya adalah tersortir, dimana kata ini merepresentasikan 

salah satu metode yang digunakan oleh platform ini dalam mengumpulkan 

dan mengarsipkan karya, yaitu melalui proses kuratorial. Dengan 

menggunakan proses kuratorial, mutu dari karya contributor dapat dijaga 

serta dapat memunculkan tingkat kompetitif. Karya karya yang akan 

diunggah juga akan di ulas secara singkat melalui Bahasa visualnya dan 

juga estetikanya sehingga dapat memenuhi salah satu tujuan platform ini 

yaitu membantu perkembangan visual desainer grafis Surabaya. 

 

 

gambar 0.1 Big Idea (Adyaksa, 2019) 

 
 

 

5.2.2 Business Model Canvas  

 

Metode ini digunakan untuk membuat dasaran bagaimana platform akan 

beroperasi Dan bekerja.  
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gambar 0.2 Business Model Canvas (Adyaksa, 2019) 

 
 

 

 

Pengembangan platform ini sesuai perencanaannya. Dan juga tetap sesuai 

pada tujuan utamanya yaitu memberikan keberlangsungan terhadap 

ekosistem desain grafis yang ada di sekitar. Platform yang dibangun 

berdasarkan prinsip dari desainer, untuk desainer, oleh desainer.  

 

 

5.2.3 Positioning 

 

 

Berhubungan dengan data yang didapat dimana perkembangan dalam 

jumlah profesi desainer grafis yang pesat dan juga jumlah platform yang 

terbatas. Perancangan ini memfokuskan pada target pasar desainer grafis 

pemula yang berarti desainer grafis yang baru mempunyai gelar, sedang 

menjalankan Pendidikan, baru akan memasuki industry, maupun orang 

yang sekedar tertarik untuk mendalami ilmu desain grafis. 

Berbeda dengan profesi desain interior yang memiliki tahapan dalam 

SKKNI ( Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) seperti tahapan 

pratama (awal), Madya, dan Utama. Desain grafis tidak mempunyai 

tahapan dalam SKKNI. 
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Bersanding dengan Desainer Grafis Pemula, Platform Online ini, 

digunakan sebagai media untuk mencari talenta dan karya yang 

berhubungan dengan desain grafis. Yang berarti memfokuskan platform ini 

kepada karya karya atau talenta belum mendapatkan rekognisi atau 

pengakuan dibandingkan desainer grafis yang sudah berjalan dengan 

nyaman di Industri. 

 

Perancangan ini memberikan keleluasaan terhadap eksklusivitas desain 

grafis, dimana desain grafis sebagai profesi tidak terpaku terhadap pamor 

dan juga kedudukan publik, dengan memberikan kesempatan terhadap 

karya – karya desain grafis untuk ditemukan dan dipamerkan ke publik.  

 

Berdasarkan identitas visualnya, perancangan ini memfokuskan pada 

diferensiasi visual antara platform dengan platform online lain yang serupa, 

seperti behance, kreavi, maupun dgi dan its nice that. Terutama untuk DGI, 

Kreavi, dan Behance yang setelah dianalisa menggunakan pendekatan yang 

langsung terhadap fungsi websitenya, tanpa memperlihatkan identitas 

visual langsung berfokus pada fungsinya.  Atau bisa dikatakan bahwa 

pendekatan yang dilakukan platform online ini berdasarkan prinsip 

modernism yang mengutamakan fungsi. 

 

Selain memberikan diferensiasi, penggunaan gaya pada perancangan ini 

digunakan  

Karena target pasar yang diusung oleh Perancangan ini. Dengan menolak 

prinsip modernisme yang ada pada website website ini dengan memberikan 

keterbukaan dan juga sisi yang lebih ramah terhadap sisi dan sudut pandang 

yang baru atau lain. Dengan menggunakan prinsip post modernism untuk 

membuat identitas visual ini, membantu untuk memberikan persepsi 

keleluasaan terhadap platform dengan menolak Prinsip modernism yang 

berakar pada ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak fleksibel. 

 

 

5.2.4 Planning 
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Planning yang digunakan adalah bagaimana platform ini beroperasi dan 

mencapai target hingga menjadi sebuah platform yang dapat berdisi sendiri 

dan berpenghasilan (self Sustain) 

 

Planning  yang digunakan berjangka waktu dalam satu tahun, dengan 

perencanaan yang terbagi atas operasi dan juga marketing. 

 

Perencanaan meliputi bagaimana platform bekerja untuk beberapa masalah 

inti dari platform sebagai sebuah platform non profit. Terbagi menjadi dua 

tingkat manajemen yaitu manajemen konten dan juga manajemen 

marketing. Perencanaan dikelompokkan sesuai kategori dan juga waktu 

yang dipisahkan menjadi 4 quartal (3 bulan per perencanaan) dalam 1 

tahun. 

 

1. Kuartal Pertama  

 

Pada kuartal pertama, focus yang dilakukan oleh platform adalah 

pengenalan dan juga pembangunan relasi dengan komunitas 

sekitar. Sebagai platform non profit, pendekatan terhadap target 

utama yang ada dalam visi dan juga misi dari platform sangatlah 

penting. Pengenalan ini digunakan untuk membangun Awareness 

dan juga mengesankan citra kepada audiens yang ditujukan untuk 

pembangunan platform ini. 

 

Marketing : awal - (3-4 bulan pertama) menggaet pelaku pelaku 

industri terdekat. membangun rekognisi dari komunitas terkecil dan 

juga memberikan sebuah sarana dimana para pelaku industri dapat 

berkomunikasi satu sama lain dengan mudah. 

 

Marketing :Memasarkan ARG secara langsung ke beberapa tempat 

(tahap pengenalan) 

a. berinteraksi dengan komunitas kreatif yang ada di daerah 

sekitar  

b. berinteraksi secara langsung dengan asosiasi desain grafis (adgi) 
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Konten 

Marketing sosial media dengan memberikan format konten 

tersendiri kepada sosial media yang aktif (Cont : Instagram), 

pengenalan konten di social media serta, aktivasi tiga konten utama 

: 

a. Kuratorial karya beserta literasinya - 10 - 15  karya per bulan  

b. issue : membangun sisi pandang dari orang orang pelaku 

industri dan akademisi terkait  

c. aktivasi sosial media :  pengenalan platform dan juga eksibisi 

online (dari  kontributor)  

d. membangun engagement awal dengan audiens melalui sosial 

media sebagai   bentuk personifikasi brand 

Goals :  

1. membangun rekognisi di lingkup terkecil (komunitas dan 

asosiasi) 

2. membangun image tujuan dari ARG yaitu memberdayakan 

pelaku industri terkait dengan menyampaikan secara langsung 

dan mengkurasi secara langsung karya karya yang akan 

ditampilkan di ARG 

2. Kuartal Kedua 

Kuartal kedua perencanaan ini berfokus pada konsistensi pengenalan 

platform kepada calon audiens dan juga komunitas yang terhubung dan 

diperlukan baik oleh platform ini sendiri dan juga sebaliknya. Karena 

target audiens yang sangat spesifik (berkaitan dengan keprofesian 

desainer grafis tahap pratama) selain itu juga focus terhadap komunitas 

terdekat seperti akademisi, startup, ukm bidang desain grafis, asosiasi, 

sindikat, dan lain lain. 

Marketing 
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a. Aktif di sosial media ARG, Terutama Instagram sebagai 

sasaran utama dalam target audiens dan juga dalam 

pembangunan image 

▪ aktif berinteraksi dengan komunitas secara langsung 

▪ melalui direct message dan juga comment 

▪ terhubung secara langsung dengan kurasi 

langsung untuk koleksi perbulan (mengontak 

calon pengarya secara langsung dan juga 

berinteraksi) 

b. menambahkan frekuensi upload konten ke Akun Sosial 

▪ frekuensi upload sekali sehari 

▪ penambahan konten untuk diupload sesuai 

dengan issue dan juga masalah yang ada dalam 

sehari - hari, umum maupun spesifik sesuai 

dengan keadaan sekitar (terjadwal) 

▪ preview artist dan profil singkat sebagai 

pengenalan terhadap koleksi yang terkurasi 

▪ membangun jaringan dengan kampus kampus ternama 

di sekitar untuk menyalurkan karya dan juga talenta, 

serta membangun komunikasi dengan akademisi dengan 

cara menyampaikan secara langsung ke komunitas 

terdekat ataupun melalui jejaring sosial 

 

Konten : 

  Sosial Media  

a. menambahkan volume konten  sosial media 

▪ quantitas upload per hari di sosial media 

▪ menambahkan konten sesuai dengan kondisi dan 

issue terkini di Indonesia dengan cara 

beradaptasi dan menyadur (contoh Corona, 

pemilu, dan lain lain) (aktivasi) seminggu 2 kali. 
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▪ melanjutkan konsistensi konten utama di sosial 

media 

▪ Merangkum konten utama yang ada di website 

▪ Konten fitur narasumber tentang issue yang ada 

di sekitar, menulis profil dan juga opini dari 

narasumber tersebut 

Website  

b. Upload rutin karya yang telah dikurasi dan juga 

penambahan kuantitas 

c. konten Issue : mencari dan mewawancara narasumber 

terkait sesuai dengan isu dari artikel 

3. Kuartal ketiga 

 

       Kuartal ketiga perencanaan platform, difokuskan kepada pembangunan 

relasi dan juga pembangunan awareness kepada perusahaan atau jasa 

terkait dengan usaha untuk menghasilkan Revenue untuk menjalankan 

infrastruktur platform dengan cara membangun value lebih (dari awal 

perencanaan) agar industry jasa atau produk yang berhubungan dapat 

percaya terhadap Platform untuk bekerja sama. 

 

 

Marketing :  

a. Membangun rekognisi dan relasi melalui praktisi, 

memperkenalkan secara langsung dan daring 

▪ Startup dan agency desain di sekitar memasarkan dan 

mendapatkan trust dari lingkungan ini. 

▪ menjangkau ke sindikat desain grafis (sindikasi) 

dengan tujuan memasarkan dan juga mencari karya 

b. memperkenalkan jasa ke perusahaan yang berhubungan dengan 

desain grafis  

▪ membangun relasi dan juga memasarkan jasa yang 

ditawarkan  
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▪ mencari acara untuk berkontribusi mendukung acara 

yang berhubungan dengan industri kreatif khususnya 

desain grafis yang diadakan komunitas komunitas di 

sekitar (terutama di lingkup akademisi terlebih 

dahulu)  

▪ Pagelaran seni 

▪ talkshow 

▪ workshop 

▪ pameran 

c. Mulai mempromosikan jasa untuk mendapatkan revenue  

 

Konten : 

Sosial Media  

a. menambahkan volume konten  sosial media 

▪ Bekerja sama dengan ekosistem desain grafis 

(asosiasi, startup dan lain lainnya) untuk 

mempublikasi kebutuhan mereka 

▪ informasi tentang event event yang berhubungan 

di dunia desain grafis dengan mencatut tanggal 

dan juga nama dari event 

▪ Konten tentang lapangan magang dan pekerjaan 

▪ Menambahkan konten diskusi untuk dibagikan 

kepada audiens dan direspon untuk mengangkat 

engagement dan memberikan awareness tentang 

issue yang ada disekitar mereka 

b. coverage beberapa event terdekat dari beberapa 

asosiasi, komunitas maupun akademisi 

 

Website  
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i. Upload rutin karya yang telah dikurasi dan juga penambahan 

kuantitas 

ii. konten Issue : mencari dan mewawancara narasumber terkait 

sesuai dengan isu dari artikel 

4. Kuartal ke empat 

 

Kuartal ke empat dari perencanaan platform difokuskan kepada, 

menjaga value dan juga memberikan konsistensi kepada komunitas 

desain grafis.  Dengan menjaga value yang didapat, platform dapat 

menemukan kesempatan lebih untuk mendapatkan lebih banyak audiens 

dan juga mendapatkan opportunity lebih. 

Marketing 

a. Pameran karya secara terbuka dan dibuka untuk umum 

b. Menambahkan konsistensi dalam berhubungan dengan target 

audiens dan juga calon prospektif partner dan pengguna 

platform 

▪ menjaga hubungan secara langsung dengan target 

audiens yaitu Desainer grafis tingkat pratama 

▪ menjaga hubungan dengan startup dan agency di sekitar 

▪ membantu menyebarkan informasi  

▪ mencoba terlibat dalam diskusi dan obrolan 

▪ menjaga keterlibatan dan hubungan dengan asosiasi, 

sindikat dan organisasi yang terkait 

▪ membantu menyebarkan informasi yang 

disebarkan oleh pihak pihak terkait 

▪ membantu mempromosikan cause maupun 

program yang ada 

c. menawarkan partnership ke beberapa organisasi atau bidang 

usaha. yang lebih diutamakan adalah bidang pendidikan dimana 

ini merupakan target utama dari ARG 
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▪ Partnership berupa :  mengenalkan partner (jika 

terjadi hubungan) dan menyebarkan informasi 

yang dibutuhkan  

 

d. menawarkan jasa promosi yang ditawarkan ke perusahaan 

perusahaan yang beroperasi dan menawarkan jasanya ke 

audiens yang sama. (printing, hardware, art supplies,  

▪ Tiga Jasa yang ditawarkan oleh ARG 

▪ menghubungkan jasa promosi dan produk ke partner 

ARG 

Konten  

1. Pameran karya secara virtual dan terbuka bagi umum 

2. Website 

▪ Menjaga konsistensi upload karya ke website  

▪ Menambahkan konten artikel sesuai dengan issue yang 

beredar 

▪ menambahkan informasi terkait dengan partnership  

3. Sosial Media 

▪ Konten Harian (issue dan kondisi) (instastory dan post) 

post digunakan lebih jarang 

▪ Rangkuman dari showcase karya website  

 

 

5.2.5 Luaran Perancangan 

 

Luaran dari perancangan ini adalah sebuah platform yang berisi karya 

karya yang telah dikurasi dari desainer Surabaya dan malang berserta 

dengan ulasannya. Platform ini menampilkan karya karya yang diunggah 

berdasarkan periode waktu bulanan. Elemen visual yang ada di platform ini 

adalah berupa bermacam macam karya dari contributor, serta identitas 
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visual dari platform ini. Platform ini menggunakan dua media utama yaitu 

website dan juga sosial media (Instagram) 

 

5.2.6 Gaya Desain 

 

Pada perancangan platform online ini, perancang menggunakan 2 gaya 

desain yang tersebar di beberapa elemen seperti dalam penggunaan UI/UX 

dan juga penggunaan identitas visual yang ada pada halaman homepage 

website dan juga pada instagram. penggunaan gaya desain ini didasari dari 

prinsip platform dan positioningnya, kesesuaian dengan konten , dan juga 

referensial. gaya desain yang digunakan terbagi menjadi dua jenis yaitu 

New Wave dan juga menggunakan Swiss International (flat design) 

 

1. New Wave  

New wave, merupakan sebuah gaya desain yang menurut Patrick Cramsie, 

seorang sejarawan desain grafis pada buku "The story of graphic 

design" terinfluens dari filosofi punk dan juga post modern. Bersambungan 

dengan pernyataan Patrick Cramsie,  sejarawan Desain grafis bernama 

stephen elkilson pada bukunya "Graphic Design A New 

History" mengatakan bahwa gaya new wave ini merupakan sebuah 

pemecahan dan progresi yang didapat dari Swiss International Style.  

 

Pada implementasinya, gaya desain New Wave memberikan keleluasaan 

dengan memberikan kebebasan pada legibilitas sebuah desain (the story of 

graphic design, 45) penggunaan grid digunakan untuk memberikan 

perpaduan antara penataan yang tertata sesuai dengan grid dan juga yang 

tidak sesuai untuk memberikan variasi. mennurut patric cramsie, semua 

elemen yang ada pada desain grafis New Wave, mengkontradiksi Swiss 

international style seperti hierarki teks, penggunaan tekstur, dan juga 

fokusnya untuk memberikan pemecahan terhadap style dari swiss 

international yang minimalis. menurut Katherine Mccoy (  "American Graphic 

Design Expression: The Evolution of American Typography") munculnya gaya desain 

ini sebagai salah satu reaksi dari gaya desain swiss international yang 

populer di kalangan korporat.  

https://web.archive.org/web/20110711165357/http:/www.highgrounddesign.com/mccoy/km2.htm
https://web.archive.org/web/20110711165357/http:/www.highgrounddesign.com/mccoy/km2.htm


107 
 

 

 

 

Elemen estetika yang digunakan oleh gaya ini mencoba untuk menjadi 

oposisi dalam penggunaan filosofi minimalis yang digunakan oleh swiss 

international, dengan menggunakan cara yang ekspresif dan ornamental di 

setiap elemen desainnya. menambahkan ekspresi untuk memberikan 

pengaruh lebih terhadap komunikasi yang diaplikasikan terhadap desain 

yang lebih mementingkan intuisi ketimbang kelebihan analitik untuk 

mencapai sebuah komposisi desain.  

 

Salah satu desainer yang mempelopori gaya ini adalah Wolfgang Weingart, 

karya karya dari wolfgang weingart inilah yang menjadi bahan acuan dalam 

merancang identitas visual dan juga aset aset yang digunakan 

dalam  perancangan ini. beberapa elemen yang terinspirasi dari desainer ini 

adalah bagaimana ia mengolah aset di karyanya dan juga bagaimana ia 

menyusun aset aset yang ada dan menemukan bentuk dan juga ranah yang 

sesuai meskipun jika dilihat  

 

 

gambar 0.3 Karya Poster Wolfgang Weingart (Weingart, 1970) 

  

 



108 
 

Dalam Gaya ini, wolfgang weingart menggunakan elemen yang terdapat 

pada Swiss International Style seperti penggunaan font Sans Serif, dan juga 

penggunaan whitespace, tapi selain itu, dalam karyanya ia juga 

menggunakan asset asset yang biasa seperti bentuk bentuk dasar kotak dan 

lain lainnya, yang disusun sedemikian rupa menggunakan intuisi sehingga 

hasil yang didapat menjadi ekspresif dan juga konteraktif dengan gaya 

swiss international style  

 

 
gambar 0.4 Karya Wolfgang Weingart 2 (Weingart, 1969) 

       

 

Gaya desain ini digunakan untuk memberikan diferensiasi dengan 

kompetitor dan juga eksisting yang ada. Selain diferensiasi, penggunaan 

gaya ini juga dirasa sesuai dengan prinsip dan positioning yang digunakan 

oleh perancangan ini. Dan berhubungan dengan elemen fungsional platform 

untuk memamerkan karya, yang nantinya menggunakan gaya swiss 
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international style, gaya ini dirasa masih memiliki hubungan dengan gaya 

yang nantinya digunakan pada halaman platform tertentu. 

 

2. Swiss International Style 

 

Swiss International Style merupakan sebuah gaya desain yang menurut 

Philip B Meggs, dibuku History Of Graphic Design berprinsip kepada 

Cleanliness, Readability, dan  objectivity. Menurut Philip Meggs juga 

bahwa gaya desain ini bermula dari grid yang dibangun dari perhitungan 

matematis. Penggunaan grid ini berguna untuk menyusun hierarki visual 

yang harmonis dan tertata untuk memudahkan audiens mendapatkan 

informasi dari konten yang di display. Gaya desain ini ter influens dari 

elemen elemen yang ada dari gaya seni maupun desain seperti Bauhaus, 

dan the stijl.  

 

Salah satu desainer yang mempelopori gaya ini adalah Armin Hoffman dan 

Josef Muller Brockman yang mulai membangun gaya ini melalui prinsip 

yang dipegang kala mereka mencoba gaya desain ini, yaitu bagaimana 

sebuah desain harus sebisa mungkin terlihat transparan dan netral jika 

disandingkan dengan kontennya. hal ini juga yang membuat gaya desain ini 

bisa dikatakan mengadopsi prinsip dasar dari arsitektur modernis yaitu 

prinsip Form Follow Function' yang berarti bentuk sebuah desain harus 

mengikuti fungsinya dan meminimalisir unsur dekorasi dan ornamental 

yang tidak sesuai dengan fungsi dan kegunaan dari sebuah desain. 
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gambar 0.5 Poster Josef Muller Brockman (Brockman, 1962) 

 

 
gambar 0.6 Penggunaan Grid (Murphy, 2007) 
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Pada perancangan ini, gaya desain ini digunakan pada perancangan halaman 

karya dan juga halaman direktori website. Penggunaan gaya ini digunakan 

karena adanya fungsi dan juga konten yang ingin disampaikan ke 

pengunjung halaman. Dengan menggunakan grid yang jelas dan juga 

hierarki yang sesuai dengan konten sehingga diharapkan pengunjung 

mendapatkan informasi yang disuguhkan di platform ini. selain itu juga, 

platform ini menitik beratkan fungsinya sebagai online platform untuk 

showcase desainer grafis, dengan tampilan dan gaya dari swiss internasional 

style, tampilan dari platform ini menjadi netral dan tidak mendominasi karya 

karya yang ditampilkan di platform.  

 

 

gambar 0.7 Aplikasi Swiss International Style Pada User Interface (A Design Agency, 2017) 

 

 

5.3  Kriteria Desain 
 

 

Dalam merancang platform karya desain grafis Surabaya dan malang, peneliti 

membuat beberapa variable penelitian yang akan dijadikan sebagai konten. 

Terbagi menjadi dua yaitu identitas visual dan juga website. Dalam perancangan 

ini terdapat beberapa variable yang akan dibagi menjadi sub bab yang berbeda. 

Beberapa elemen yang digunakan seperti variable warna, tipografi, ilustrasi, dan 
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layout ( Layout identitas visual di Sosial Media serta website) akan membantu 

dalam perancangan platform Karya Desain Grafis Surabaya dan Malang. 

 

5.4 Hierarki Konten 
 

Hierarki konten digunakan untuk menentukan alur dari website yang ada dari awal 

hingga ke konten yang disediakan. 

 

 
 

gambar 0.8 HIerarki Konten (Adyaksa, 2019) 

 

 

5.5 Arsitektur Informasi 
 

Arsitektur informasi digunakan untuk menentukan bagaimana akses dan juga 

informasi yang digunakan dalam suatu web, menentukan apa saja informasi dan 

juga laman laman yang ada dan mengarahkan pengunjung ke konten. 
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gambar 0.9 HIerarki Konten (Adyaksa, 2019) 

 

 

5.6   Proses Perancangan  
 

Perancangan platform, dimulai dengan merancang identitas yang sesuai dengan 

tujuan dan juga target market serta stakeholder ( Komunitas, Profesional 

Desainer Grafis dan juga orang yang akan terjun ke Industri). Melalui riset yang 

telah dilakukan oleh peneliti, berikutlah hasil yang dapat didapatkan dari 

rancangan. 

 



114 
 

5.6.1 Logo 

    

    Logo yang digunakan dalam perancangan ini adalah logo yang dapat 

mencerminkan identitas visual dari perancangan ini secara keseluruhan. 

Tema yang akan diangkat adalah Elemen Elemen Utama Desain Grafis. 

Dengan menggunakan elemen elemen dasar desain grafis (visual) tidak 

hanya mendapatkan kesan netral yang penting untuk dapat menampilkan 

karya karya sehingga karya karya dari contributor tidak kalah dominan 

dengan identitas visual platform ini sendiri. Selain itu meskipun 

menggunakan elemen elemen dasar visual desain grafis. Agar tetap 

mendapatkan diferensiasi dan juga tetap terkesan Playful dan dapat 

merepresentasikan karya karya yang digunakan perancang menggunakan 

kesan Dekonstruktif. 

 

 

 
gambar 0.10 Logo Perancangan (Adyaksa,2019) 

 

 

Logo yang dirancang menggunakan Garis, Bentuk, dan juga tipografi. 

Tidak menggunakan kesan yang dekoratif sehingga dapat mengesankan 

netralitas dan juga tidak mendominasi karya karya contributor yang ada. 

Selain itu juga tetap serba guna sehingga dapat diaplikasikan dengan 

mudah dimanapun. kesan dekonstruktif didapatkan dari penggunaan garis 

yang tidak linear, serta penggunaan shape yang tidak simetris. Selain itu 

tipografi dari logo yang Slanted menambahkan kesan dekonstruktif dan 

juga playful tetapi tidak mendominasi 

 

 

5.6.2 Ilustrasi 
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Ilustrasi yang digunakan pada perancangan ini menggunakan prinsip dasar 

dari elemen elemen dasar visual desain grafis, dimana elemen elemen itu 

terdiri dari, tekstur, bentuk, tipografi, warma, garis, dan juga ruang. Dari 

semua elemen elemen ini dibentuk sebuah ilustrasi / ikonografi yang tetap 

ringan dan juga Versatile. Sehingga tidak mendominasi dan juga tetap 

netral tapi mengesankan kesan Playful.  

    

Value yang diangkat dari ikonografi ini adalah Versatile dan juga ringan. 

Ilustrasi yang dirancang terdiri dari bermacam macam form yang dapat 

dikombinasikan satu sama lain dalam satu layout, penggunaan berbagai 

macam ilustrasi ini juga berguna agar identitas yang dikesankan tetap 

Versatile  dan juga variatif dalam aplikasinya . 

 

Penggunaan ilustrasi yang bermacam macam dan menggabungkannya 

menjadi satu menjadi satu komposisi menjadi salah satu usaha dalam 

mengesankan kesan playful dan juga variatif. Mengejar kesan yang 

dekonstruktif agar dapat merepresentasikan tujuan yang diberikan, yaitu 

inovasi dan juga perkembangan dalam dunia visual desain grafis. Selain itu 

juga dengan penambahan 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

gambar 0.11 Aset Identitas Visual (Adyaksa,2019) 
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Berbagai macam variasi bentuk ini digunakan dalam pembangunan konsep 

dekonstruktif sebagai identitas visual platform ini. Membentuk sebuah 

komposisi dengan menyusun elemen elemen ini secara Overlapping satu sama 

lain dengan objek lainnya. Selain itu juga, konsep dekonstruktif yang didapat 

dari penyusunan objek objek ini menjadi sebuah komposisi juga dibantu 

dengan penggunaan white space . 

 

Gaya desain ini dipilih sebagai salah satu bentuk diferensiasi dengan eksisting 

platform online yang juga berkaitan dengan subjek desain grafis dan showcase 

karya (ie : Behance, Kreavi, Website DGI) yang menggunakan kesan 

minimalisme dan memberikan efek form follow function. 

 

 

5.6.3 Tipografi 

 

 

Tipografi yang digunakan terdiri dari dua, yaitu tipografi untuk Title dan 

juga tipografi untuk penggunaan secara general, dimana tipografi general 

ini digunakan sebagai bahan interaksi utama dalam perancangan dengan 

audiens. Dimana tipografi general ini digunakaan sebagai body text,  

tombol dan juga keperluan navigasi. Font yang digunakan adalah Font Sans 

Serif dan terdiri dari dua jenis font yang berbeda. 

 

 
gambar 0.12 Font Logo (Adyaksa, 2019) 

 

Font GT Pressura ini digunakan sebagai font utama dan juga digunakan 

sebagai font title, font ini dipilih karena mengesankan kesan yang tegas dan 
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juga memiliki sudut sudut yang tidak tajam, sehingga dapat mengesankan 

kesan yang santai sebagai platform. Selain itu font ini juga berkesan modern 

dan juga mempunyai tingkat keterbacaan yang tinggi meskipun di ukuran yang 

kecil sekalipun. Selain itu juga font ini digunakan dalam logo yang dirancang 

sebagai identitas visual dari font ini. 

 

gambar 0.13 Font Konten (Adyaksa, 2019) 

 

Penggunaan font ini sebagai font sekunder dari perancangan ini, font ini 

diaplikasikan sebagai font yang mempunyai interkasi utama dengan audiens, 

pemilihan font ini dipertimbangkan karena selain mempunyai kesan yang 

bersih, tetapi font ini juga mempunyai beberapa bentuk yang dapat 

mengesankan kesan playful sehingga sesuai dengan identitas visual dari 

rancangan yang dicanangkan. Font ini juga mempunyai tingkat keterbacaan 

yang tinggi. Penggunaan style yang bervariasi dari font ini digunakan 

sebagai diferensiasi dan juga untuk mengatur hierarki konten atau bacaan 

yang digunakan. Font ini juga digunakan sebagai body text, tombol pada 

website, keterangan yang disematkan baik di website / sosial media, dan juga 

untuk kebutuhan navigasi pada website.  

 

5.6.4 Warna 

 

Warna yang digunakan dalam perancangan platform dan juga identitas 

visualnya dibagi menjadi dua jenis warna, yaitu penggunaan warna primer 

warna sekunder. Tone primer yang digunakan adalah monokrom, hal ini 

digunakan untuk mendapatkan identitas visual yang netral dan juga tidak 

mendominasi contributor yang karyanya akan dipamerkan di platform ini. 

Selain itu tone monokrom ini digunakan agar desain bisa mengarah ke 
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bentuk yang lebih eksploratif sehingga lebih mudah dicerna. Selain itu 

dengan menggunakan hitam putih, menjaga agar komposisi tetap dapat 

variative tanpa mendominasi karya karya yang dibuat oleh contributor. 

 

Penggunaan tone ini digunakan pada ilustrasi, tekstur dan juga garis 

yang menjadi elemen elemen dasar dalam desain grafis yang ditonjolkan 

pada identitas visual perancangan ini 

 

 
gambar 0.14 Color Palette Utama (Adyaksa, 2019) 

 

 

 

5.6.5 Implementasi Terhadap Media 

 

Rancangan dari Platform ini terbagi atas dua media, yaitu rancangan media 

berbentuk prototype platform online dan juga rancangan media dengan 

menggunakan social media, yaitu Instagram. Rancangan ini juga 

berdasarkan pada desain yang ada pada paragraph diatas dan digunakan 

selaras disemua platform.  

  

Perancangan platform online menggunakan aplikasi prototyping bernama 

Figma, yang digunakan untuk membuat prototype berfungsi Sebagian, 

yang digunakan untuk mempresentasikan desain dan juga interface dari 

website. 
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5.6.5.1 Website  

Layout website yang digunakan dikonfigurasi secara terpisah menurut 

konten yang ada di setiap halaman, menggunakan baseline grid yang 

berbeda di setiap halaman page utama seperti homepage, about, dan 

juga directory contributor. Layout yang digunakan sebatas baseline 

grid  yang disusun secara horizontal di dua page seperti homepage dan 

juga page about. Lalu menggunakan baseline grid horizontal dan juga 

vertical pada page contributor karena konten yang padat dan juga 

berupa List. Selain itu ada juga konten preview image pada laman 

contributor ini. Penggunaan layout ini digunakan untuk memberikan 

white space yang banyak serta memperpadat konten yang tidak massif 

pada laman laman ini  

 

 

a. Homepage 

Homepage dari ARG digunakan sebagai direksi utama dan juga 

digunakan sebagai visual identity utama dari ARG. Menggunakan gif 

yang berupa grafis untuk mengesankan identitas grafis dari ARG. 

Selain itu ada bar utama diatas yang dijadikan sebagai direktori utama 

untuk mengarahkan ke beberapa konten utama, yang terdiri dari 

Article ( artikel dari berbagai narasumber yang berhubungan dengan 

issue seputar dunia desain grafis), Contributor (laman direksi karya 

dari contributor), dan juga laman about (Untuk pengenalan platform 

dan juga promosi jasa dari platform untuk menghasilkan revenue) 
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gambar 0.15 Color Palette Utama (Adyaksa, 2019) 

 

 

Style dari homepage ARG sendiri dibuat berdasarkan prinsip penataan 

postmodernism dengan mengambil beberapa asset yang 

menggambarkan prinsip dasar grafis seperti garis, titik, bentuk, dan 

sebagainya. Dasar dari konsep menggunakan Golden Circle yang 

banyak digunakan oleh desainer sebagai salah satu prinsip dasar untuk 

membangun grid. Dengan mengaplikasikan asset terhadap tatanan 

golden circle secara tidak teratur, untuk memberikan kesan identitas 

dari website. 

 

 

gambar 0.16 Animasi dan grafis homepage 2 (Adyaksa, 2019) 
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b.  Direktori Kontributor 

 

Perancangan website ini mempertimbangkan penataan yang minimalis 

untuk meminimalisir distraksi berlebih yang membuat audiens 

terpecah fokusnya dan juga menghantarkan audiens secara langsung ke 

konten utama yang ada. Terlebih di laman direksi contributor yang 

menggunakan nama dan juga fitur overlay (penggunaan page tambahan 

untuk menampilkan gambar yang temporer) 

 

 

gambar 0.17 Laman Direktori Website 1 (Adyaksa, 2019) 

 

Laman direktori menggunakan nama contributor sebagai display dan 

juga tanda pengenal, selain itu juga ditambahkan Bar untuk 

mendisplay tag yang digunakan untuk pemisah kategori dan juga 

pemisah waktu pengunggahan yang dapat di klik dan mengarahkan 

pada kategori tertentu atau waktu pengunggahan tertentu. 
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gambar 0.18 Laman Direktori Website 2  (Adyaksa, 2019)  

 

 

 

 

Navigasi Direktori bisa dicapai melalui beberapa fitur tombol overlay 

yang ada di laman ini baik dilaman laman yang lainnya juga, seperti 

pada tombol Kontributor yang ada diatas laman  

 

 

gambar 0.19 Navigasi Tombol 1 (Adyaksa, 2019) 

 

Selain tombol untuk periode unggahan karya, terdapat tombol yang 

memisahkan karya sesuai dengan tag dan kategorinya. Yang terdapat 

di dasar laman. 

 

 
 

gambar 0.20 Navigasi Tombol 1 (Adyaksa, 2019) 
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c.  About 

Laman ini digunakan sebagai sarana untuk pengenalan website ARG 

itu sendiri. Pengenalan yang diberikan terdiri dari visi dan misi 

platform dan juga tujuan dari platform ini sendiri. Selain itu laman ini 

juga digunakan untuk promosi jasa dari platform yang ditawarkan 

dengan tujuan agar platform dapat menghasilkan revenue. 

 

 

gambar 0.21 Laman About untuk introduksi 1 (Adyaksa, 2019) 

 

 

 

gambar 0.22 Laman About untuk introduksi 2 (Adyaksa, 2019) 

 

 

d. Direktori Article 

Laman ini digunakan sebagai laman direktori artikel yang digunakan 

untuk mengarahkan audiens ke artikel tertulis oleh beberapa 
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narasumber. Laman artikel dilengkapi dengan judul lengkap dan juga 

narasumber yang tertera pada laman. 

 

 

gambar 0.23 Laman Direktori Artikel (Adyaksa, 2019) 

 

 

 Selain itu juga terdapat fitur sortir, dimana list artikel dapat disusun 

sesuai dengan tipe apa yang ada seperti terbaru dan terlama. 

 

 

e. Laman Kontributor 

 

Laman ini digunakan untuk memamerkan karya karya dari contributor 

yang telah dikurasi, masing masing contributor mempunyai pagenya 

sendiri, dan diberikan identitas singkat seperti sosial media, dan juga 

email. Selain data diri, karya juga diberikan ulasan singkat tentang 

karya dari contributor yang berisi pembahasan mengenai pilihan artistic 

dari contributor dan juga pembahasan teknis. 
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gambar 0.24 Laman Karya bagian 1  (Adyaksa, 2019) 

 

Selain itu juga karya yang telah dikurasi ditampilkan dalam bentuk slide 

dengan menampilkan satu gambar per slide yang digeser ke kanan. Dan 

juga diberikan tag yang dapat di klik mengarahkan ke laman direktori 

sesuai kategori 

   

  

gambar 0.25 Laman Karya bagian 1  (Adyaksa, 2019) 

 

 

Bagian bawah dari laman ini, terdapat rekomendasi karya lain yang 

disesuaikan dengan karya yang telah dilihat dari pengunjung, selain itu 

terdapat bar direktori kategori yang terdapat dibagian paling bawah 

laman yang mengarahkan ke direktori lainnya. 
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gambar 0.26 Laman karya bagian 3 (Adyaksa, 2019) 

 

 

f. Laman Komentar 

Laman komentar terdapat pada page terpisah dari laman karya, dengan 

menyentuh tombol di pojok kanan dibawah navigasi utama, maka akan 

muncul laman komentar, dengan cuplikan karya yang sama dengan 

halaman biasanya.  

 

 

gambar 0.27 Laman Komentar Bagian 1 (Adyaksa, 2019) 

 

 

Elemen yang digunakan pada halaman ini cukup serupa dengan laman 

karya, hanya saja di laman ini ada penggunaan tambahan fitur untuk 

memberikan kritik dan saran. Pengunjung diharapkan dapat menuliskan 

kritik dan saran yang bisa disampaikan kepada contributor karya dan 

membubuhkan inisial Namanya. 
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gambar 0.28 Laman Komentar Bagian 2 (Adyaksa, 2019) 

 

 

Selebihnya selain penggunaan fitur komentar yang diarahkan pada 

pengunjung, untuk dapat memberikan apresiasi terhadap contributor 

dan karyanya. Tidak ada fitur tambahan, laman ini menggunakan 

elemen yang serupa dengan laman karya 

 

 

 

gambar 0.29 Laman Komentar Bagian 2 (Adyaksa, 2019) 

 

 

g. Laman Artikel. 

 

Komponen dari laman artikel, menggunakan foto sebagai header dari 

artikel. Foto dari header bisa berupa apapun yang berhubungan baik 

dengan narasumber maupun dengan artikel yang digunakan. Selain itu 

judul disebelah kiri dari laman dengan nama dari narasumber. 
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gambar 0.30 Laman Artikel (Adyaksa, 2019) 

 

 

 

Artikel yang dituliskan berupa sebuah pesan dan pembahasan yang 

disediakan oleh narasumber dan juga opini dari narasumber yang ada 

mengenai issue yang sedang hangat diperbincangkan atau issue yang 

meresahkan bagi narasumber. 

 

 

gambar 0.31 Laman Artikel 2 (Adyaksa, 2019) 

 

 

Tujuan dari artikel ini adalah memuat tulisan dari berbagai sudut 

pandang desainer yang menyertakan opininya agar dapat didengar oleh 

masyarakat. 
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5.6.5.2 Narasi Artikel 

Narasi artikel yang digunakan sebagai media untuk mengapresiasi 

karya dari contributor berasal dari data yang diambil dari contributor 

yang terbagi menjadi dua kategori yang mendeskripsikan contributor 

itu sendiri. Hal ini ditujukan agar paragraph yang digunakan bisa 

sesingkat mungkin dan juga dapat mendeskripsikan karya dengan baik. 

 

3. Latar Belakang Singkat 

Penggunaan latar belakang ditujukan untuk memberikan informasi 

bagi calon audiens. Informasi ini berisi hal – hal yang berkaitan 

dengan kehidupan contributor seperti, minat, pekerjaan, 

Pendidikan, umur, dan lain lainnya. 

 

4. Impresi Karya  

Pada kategori ini, contributor dianjurkan untuk menuliskan impresi 

terhadap karyanya sendiri sebagai salah satu moda untuk 

mendeskripsikan karyanya secara singkat. Hal ini ditujukan agar 

penulis website dapat memberikan deskripsi melalui Teknis dan 

juga kritik yang berkesinambungan dengan apa yang 

dideskripsikan oleh contributor dari karyanya. 

 

5.6.5.3 Sosial media 

 

Sosial media platform ini digunakan sebagai platform sekunder yang 

dapat membantu promosi dan juga marketing dari platform ini. Selain 

itu platform social media ini juga menampilkan Sebagian dari konten 

utama yang dirangkum. Hal ini digunakan sebagai platform alternative 

untuk engagement yang lebih singkat. 

 

Selain itu platform ini digunakan sebagai publikasi dan juga untuk 

mempersonifikasi platform, dimana audiens dapat berhubungan secara 

langsung dengan mudah melalui akun social media yang ada. 
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Melalui kontennya dan juga tampilan dari social media, dibagi menjadi 

beberapa bagian. Seperti tampilan pengenalan dan juga beberapa 

konten tambahan seperti rangkuman konten showcase dari contributor. 

 

 

a. Pengenalan Platform 

 

Pengenalan platform digunakan untuk mengomunikasikan pesan dan 

juga tujuan dari platform, seperti memberdayakan desainer grafis dan 

juga memperkenalkan fitur dan konten yang ditawarkan oleh platform.  

 

 

gambar 0.32 Introduksi Laman Media Sosial  (Adyaksa, 2019 
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gambar 0.33 Introduksi Laman Media Sosial  (Adyaksa, 2019) 

 

Selain introduksi tentang apa yang ditawarkan oleh platform dan nilai 

yang dipegang oleh platform. Unggahan pengenalan ini juga 

memberatkan kepada kunci visual yang dipegang oleh platform, untuk 

membangun awareness dan juga membangun familiaritas antara 

audiens dengan platform. 

 

 

gambar 0.34 Introduksi Laman Media Sosial (Adyaksa, 2019) 
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Pesan yang sampaikan dari unggahan pengenalan akan disebarkan ke 

beberapa waktu dan akan terus diupload berdampingan dengna konten 

yang ada. 

 

 

gambar 0.35 Introduksi Laman Media Sosial 4 (Adyaksa, 2019) 

 

 

b. Showcase karya 

 

Unggahan showcase karya digunakan untuk memamerkan rangkuman 

karya dari contributor, disertai dengan paragraph singkat yang 

memperkenalkan dan mengulas karya contributor sebagai caption. 
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gambar 0.36 Rangkuman Showcase Karya (Adyaksa, 2019) 

 

Unggahan ini juga dilengkapi judul karya dan juga nama dari 

contributor, termasuk waktu pengunggahan yang digunakan. Karya 

yang diunggah juga selektif sesuai dengan pilihan yang ada. 

 

c. Media partner 

 

unggahan ini digunakan untuk mempromosikan event yang berpartner 

dengan platform ini, post yang digunakan untuk menjelaskan event 

yang sedang berlangsung serta mempromosikan event ke audiens 

platform. 
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gambar 0.37 Event Coverage sebagai mitra (Adyaksa, 2019) 

 

 

gambar 0.38 Event Coverage sebagai mitra 2 (Adyaksa, 2019) 

 

d. Seputar issue dan info 

Unggahan ini diberikan untuk memberikan informasi seputar desain 

atau informasi yang menjadi issue terkini. Untuk merespon dan 

menginformasikan kepada audiens. 

 

   

gambar 0.39 Unggahan Tentang Informasi Event (Adyaksa, 2019) 
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Selain itu, informasi yang ada juga mencakup kegiatan kegiatan dalam 

waktu terdekat yang berhubungan dengan dunia desain grafis dan juga 

keprofesiannya 

 

e. Collaborate with us 

 

Adalah unggahan seputar ketentuan untuk bekerja sama dan juga jasa 

yang ditawarkan. Tetapi unggahan ini tidak menjelaskan secara 

langsung di akun sosmed melainkan mengarahkan calon audiens untuk 

membaca ketentuan di web. 

 

gambar 0.40 Unggahan Informasi Terkini (Adyaksa, 2019) 

 

 

f. Discuss 

Adalah salah satu unggahan untuk mempersonifikasi platform, disini 

platform memberikan tema / issue yang bisa didiskusikan melalui 

kolom komen atau direct Message dari akun platform. Hal ini berguna 

untuk mengajak audiens lebih terlibat ke dalam perbincangan dan 

memicu engagement lebih. 
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gambar 0.41 Unggahan Tentang Tema Diskusi  (Adyaksa, 2019) 
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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 

6.1 Kesimpulan 
  

1. Perancangan system platform online Showcase karya desainer grafis ini 

dapat menjadi salah satu wadah agar desainer grafis dapat diapresiasi baik 

dari kalangan professional sendiri maupun juga kalangan umum. Selain itu 

juga apresiasi bisa menjadi salah satu katalis agar desainer grafis dapat 

tetap sustain dan juga termotivasi. 

  

2. Platform online ini, selain dapat menjadi wadah apresiasi dan juga 

membantu interaksi antar pengguna dan contributor, juga dapat membantu 

mengarsipkan karya karya desainer grafis yang nantinya bisa dijadikan 

sebagai baik bahan acuan maupun kebutuhan referensial 

 

3. Penggunaan gaya desain, struktur platform, dan juga fitur  tertentu dalam 

perancangan ini, berguna untuk memberikan pengaruh lebih terhadap 

positioning yang diadopsi oleh perancang. 

 

 

4. Perancangan Platform Website ini dapat dibantu dengan cangkupan yang 

lebih luas dengan mengimplementasikan elemen bisnis baik kedalam 

penelitian maupun juga implementasi desain. Salah satu elemen yang 

dipengaruhi adalah prinsip dan juga positioning dari platform itu sendiri. 

Beberapa implementasi bisnis yang digunakan adalah penggunaan data 

traffic dari Eksisting, dan penggunaan Business model canvas, 

 

5. Penggunaan sistem kategorial sangat berguna baik bagi pengunjung 

maupun juga fungsi arsip dari Platform Online itu sendiri. Dengan adanya 

sistem kategorial, pengunjung dapat dimudahkan untuk mengakses 

berbagai konten dengan lebih fleksibel. 

 

6. Output dari perancangan Sistem Platform Online Untuk Showcase Karya 

Desain Grafis ini, terbagi menjadi dua macam, perencanaan dai segi bisnis 

dan konten dan juga prototype desain website dan juga sosial media, dan 
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juga arsitektural website.  Untuk perencanaannya, output yang dihasilkan 

berupa Business Model Canvas, dan juga Planning bagaimana Platform 

bekerja dalam aspek marketing dan juga manajerial konten.  

 

Dalam segi Prototype desain, output yang dihasilkan berupa prototype 

website beserta kontennya ( artikel, karya dari contributor, beserta 

sistemnya) dan juga beberapa post untuk konten sosial media (Instagram) 

 

Perancangan dan penelitian yang telah dilakukan dapat berguna untuk 

mengetahui cangkupan dari sebuah Platform Online. Khususnya 

bagaimana platform beroperasi baik dari desainnya maupun juga 

bagaimana platform bekerja dari segi komersial, maupun juga dari segi 

kontennya. 

 

  

 

6.2 Saran 
 

1. Cangkupan penelitian dari segi bisnis dapat diperdalam dengan 

menggunakan metode project  premortem untuk menentukan Langkah dan 

juga mengidentifikasi ancaman (Threat) baik secara internal maupun 

eksternal 

 

2. Penggunaan elemen identitas visual dapat diperluas ke berbagai halaman 

agar konsistensi dari identitas visual di berbagai halaman platform tetap 

terjaga. Contohnya di berbagai halaman seperti halaman karya dan juga 

halaman komentar. 

 

3. Penambahan Rencana riset pasar, untuk memberikan bagaimana platform 

online ini akan beradaptasi kedepannya, dan juga bisa memprediksi tren 

yang ada dan dapat menyesuaikan kontennya dengan keinginan pasar. 

 

4. Penggunaan direktori untuk arsip yang lebih terperinci dan juga lebih 

mendetil ke arah model database dapat menguntungkan aksesbilitas 

platform online ini. Penambahan kategori berupa tanggal dan bulan yang 
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terperinci dapat membantu pengunjung untuk memberikan akses yang 

lebih baik dan fleksibel 
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