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 Desain Komunikasi Visual (DKV) adalah cabang ilmu desain 

yang mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan kreatif, teknik dan 

media dengan memanfaatkan elemen-elemen visual ataupun rupa untuk 

menyampaikan pesan untuk tujuan tertentu (tujuan informasi ataupun 

tujuan persuasi). Seorang pekerja DKV harus bisa mengolah pesan 

tersebut secara efektif, informatif dan komunikatif.

 Banyak hal-hal mendasar yang dipelajari di bidang ilmu DKV. 

Diantaranya mengembangkan bentuk bahasa visual (mengolah elemen 

rupa), dan mengolah pesan (bermain kata), keduanya dapat bertujuan 

sosial maupun komersial, dari individu atau kelompok yang ditujukan 

kepada kelompok lainnya. 

 

 Visual berwujud kreatif dan inovatif, sementara inti pesan 

harus komunikatif, efisien dan efektif saling mendukung agar 

tersampaikan dengan baik pada sasaran.



 Cakupan pekerjaan desain komunikasi sangat 

luas, mulai dari label produk / makanan, desain logo yang 

mencitrakan sebuah lembaga / perusahaan (branding), 

paket promosi dan kampanye sebuah program, hingga 

periklanan di media massa, dsb.

 Berbeda dengan seni murni (dalam hal ini seni 

grafis) yang karya seninya dibuat sebagai ungkapan 

ekspresi sang seniman, maka karya seni yang dihasilkan 

oleh seorang desainer komunikasi visual lebih ditekankan 

dengan konsep yang bermaksud-tujuan dan ditujukan 

untuk khalayak yang disasar (target audience).



SALAH SATU BENTUK
KEBERHASILAN

KOMUNIKASI VISUAL
DALAM BIDANG

BRANDING.
HAMPIR SEMUA ORANG INDONESIA

MENGETAHUI TEMPAT DENGAN
WARNA PAPAN REKLAME INI

WALAUPUN TANPA MEMBACA
TULISAN MERK DAGANGNYA.
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KESEDERHANAAN

SIMPLICITY

1
 Kesederhanaan bermakna tidak lebih dan tidak 

kurang atau tepat dan tidak berlebihan. Prinsip ini 

mengandung tujuan hasil desain menjadi menarik dan 

pesan yang terdapat dalam karya tersampaikan dengan 

jelas.

 Kesalahan yang paling sering ditemui adalah 

pemilihan font yang tidak seirama dengan desain yang 

dibuat sehingga hasilnya malah terlihat berantakan, cukup 

gunakan maksimal 2-3 font saja dalam sebuah desain tidak 

lebih dari itu.

 D a l a m  p r i n s i p  k e s e d e r h a n a a n  i n i  j u g a 

menyangkut Ruang Kosong (White Space). Desain 

hendaknya menyisakan ruang kosong agar hasil desain 

tidak terlalu padat, penuh, sehingga tidak menarik untuk 

dilihat. Fungsi ruang kosong untuk memberikan fokus 

utama kepada audiens terhadap suatu elemen dalam 

desain, untuk kejelasan, sekaligus memberikan kesan 

professional serta sederhana.



KESATUAN

UNITY

2

 Kesatuan dalam prinsip desain komunikasi visual 

adalah kohesi, konsistensi, ketunggalan atau keutuhan, 

yang merupakan isi pokok dari komposisi. 

 Prinsip ini  sesungguhnya adalah prinsip 

hubungan, jika salah satu atau beberapa unsur rupa 

mempunyai hubungan (warna, raut, arah dan lain-lain), 

maka kesatuan tersebut telah tercapai.

 Dengan prinsip kesatuan dapat membantu 

s e m u a  e l e m e n  m e n j a d i  s e b u a h  k e p a d u a n  d a n 

menghasilkan tema yang kuat, serta mengakibatkan 

sebuah hubungan yang saling mengikat.



KESEIMBANGAN

BALANCE

3 Keseimbangan adalah kesamaan distribusi 

dalam bobot. Mendesain dengan keseimbangan cenderung 

dirasakan keterkaitan bersama, kelihatan bersatu, dan 

perasaan harmonis.

Simetris: yaitu terkesan resmi atau formal (sama dalam 

ukuran, bentuk, bangun dan letak dari bagian-bagian atau 

obyek-obyek tersusun.

Asimetris: yaitu terkesan tidak resmi atau informal tetapi 

tampak dinamis apabila garis, bentuk, tangan, atau massa 

yang tidak sama dengan ukuran, isi atau volume diletakkan 

sedemikian rupa sehingga tidak mengikuti aturan 

(Kusmiati, 1999:11).

Keseimbangan Horizontal: keseimbangan yang diperoleh 

dengan menjaga keseimbangan antara bagian bawah dan 

bagian atas.



 Emphasis disebut juga pusat perhatian. Bagian 

utama (pesan utama yang ingin ditampilkan) dari desain, 

umumnya berbeda dari yang lain, baik dari segi warna 

ataupun bentuknya, agar perhatian audiens lebih tertuju 

pada bagian utama tersebut.

 Prinsip penekanan dapat dilakukan dengan 

distorsi ukuran, bentuk, irama, arah, warna kontras, dan 

lain-lain. Prinsip Penekanan disebut juga Dominasi yang 

mempunyai bebera tujuan, yaitu untuk menarik perhatian, 

menghi langkan kebosanan,  dan untuk memecah 

keberaturan.

PENEKANAN

EMPHASIS

4



 Irama dalam konteks Desain Komunikasi Visual 

memiliki makna pengulangan atau variasi dari komponen-

komponen desain.

 Pengulangan (mengulangi unsur serupa dengan 

cara yang konsisten) dan variasi (perubahan dalam bentuk, 

ukuran,  posisi  atau elemen)  adalah kunci  untuk 

menciptakan irama visual. Menempatkan elemen dalam 

sebuah layout secara berkala memberikan kesan halus, 

tenang dan santai.

IRAMA

RHYTHM
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 P r o p o r s i  d a l a m  d e s a i n  m e n g a c u  p a d a 

keseimbangan antar-elemen desain seperti bentuk, warna, 

dan tekstur. Seorang desainer sering menghubungkan 

proporsi dengan skala, yang mengacu pada ukuran 

komparatif dari satu atau lebih objek yang disandingkan 

satu sama lain.

 

 Proporsi adalah penilaian relatif terhadap 

sebuah komposisi, tentang bagaimana beberapa objek 

dirangkai menjadi satu kesatuan yang pas. Kita dapat 

mencapai proporsi yang benar dengan mengulangi bentuk, 

warna dan tekstur.

PROPORSI

PROPORTION
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CONTOH IKLAN
YANG MENGEDEPANKAN
PRINSIP-PRINSIP DASAR
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
WALAU DITAMPILKAN
DENGAN SANGAT SEDERHANA.



CONTOH IKLAN
YANG KURANG MEMPERHATIKAN
PRINSIP-PRINSIP DASAR
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL.



Peralatan dasar yang digunakan oleh desainer grafis adalah ide, akal, mata, tangan, 

alat gambar tangan, dan komputer. Sebuah konsep atau ide belum dapat dianggap 

sebagai sebuah desain sebelum direalisasikan dalam bentuk visual.

Pada pertengahan 1980, kedatangan Desktop Publishing serta pengenalan 

sejumlah aplikasi perangkat lunak grafis memperkenalkan satu generasi 

desainer pada manipulasi image dengan komputer dan penciptaan image 3D 

yang sebelumnya adalah merupakan pekerjaan yang susah payah.

Desain grafis dengan komputer memungkinkan perancang untuk melihat hasil 

dari tata letak atau perubahan tipografi dengan seketika tanpa menggunakan 

tinta atau pena, atau untuk mensimulasikan efek dari media tradisional tanpa 

perlu menuntut banyak ruang.

Seorang perancang grafis menggunakan sketsa untuk mengeksplorasi ide-ide yang 

kompleks secara cepat, dan selanjutnya ia memiliki kebebasan untuk memilih alat untuk 

menyelesaikannya, dengan tangan atau komputer.



Dalam tatanan akademis,
desain komunikasi visual d�uruskan
pada 3 jalur minat program studi

∙ KOMUNIKASI GRAFIS
∙ KOMUNIKASI VISUAL PERIKLANAN
∙ KOMUNIKASI MULTIMEDIA



 Pada dasarnya Komunikasi Grafis dan Komunikasi 

Visual Periklanan mengolah bahasa visual pada media statis / 

diam. Kemampuan komunikasi, tipografi, ilustrasi, fotografi 

menjadi faktor yang harus dikuasai.

Desainer Grafis mampu membuat logo, desain majalah / surat 

kabar, rambu (sign system), desain kemasan, paket promosi 

produk dan lain-lain dengan keahliannya tersebut.

Desainer Iklan mampu mengolah visual dengan menarik dan 

efisien untuk tujuan persuasi. Mengemas citra sebuah produk 

/ program / kampanye dengan bahasa visual yang baik, yang 

bermuara pada perubahan perilaku sasaran yang dituju.



Sementara Komunikasi Multimedia mengarah pada media 

dinamis berbasis waktu dan suara (audio). Animasi, desain 

web, media interaktif hingga peyutradaraan film adalah 

contoh pekerjaan desainer multimedia. Dasar-dasar 

komunikasi visual teraplikasikan secara dinamis dalam 

karya multimedia.



PROSPEK KERJA BIDANG

GRAPHIC
DESIGNER

UI/UX
DESIGNER

DIGITAL
ILLUSTRATOR

DIGITAL
BROADCASTER
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