
DESAIN
PUJIYANTO



Pengertian
Desain (disain) dari Bahasa Inggris Design (“De” dan “Sign”)

De: Perubahan, pengalihan, mengubah, atau mengalihkan

Sign: Tanda, menandai, memberi tanda, hasil dari proses memberi

tanda.



Perkembangan



 Tanda dapat berupa fisik atau non fisik.

 Dalam perkembangannya memiliki arti makna sebagai pengganti tanda.

 Pengertian dalam kontek ini, Desain kemudian menjadi: Pengubahan

makna, proses pengubahan makna.





Kasus 1

Kayu dapat digarap menjadi perlengkapan interior. Dalam

kasus ini terjadinya perubahan makna dari bahan kayu

menjadi produk meja, kursi, atau almari.



Kasus 2

Tanah liat bagi masyarakat tertentu memiliki makna, namun

setelah melalui aktivitas kreasi melalui pembakaran

sehingga menjadi produk keramik. Dari tanah menjadi

keramik merupakan perubahan makna dari fungsi dan 

keguanaan. 





 Desain memiliki pengertian “rencana”. 

 Dalam pengertian ini ”rencana” adalah bendanya

(benda yang dihasilkan melalui proses perencanaan).

 Kegiatannya disebut “merencana” atau “merencanakan”

 Pelaksanaannya (orangnya) disebut perencana.

 Segala sesuatu yang berkaitan erat dengan proses 

kegiatan pelaksanaan pembuatan suatu rencana disebut

“perencanaan”



 Kata mendesain mempunyai pengertian secara umum

setara dengan: merencana, merancang, rancang-bangun, 

atau reka-yasa, dlm bhs Inggris to design atau designing.

 Istilah mendesain mempunyai makna “melakukan

kegiatan (aktivitas, proses) untuk menghasilkan suatu

karya produk desain.



Istilah lain:

Rencana, Rancangan, Rancang-bangun, Reka-yasa, Reka-

bentuk, Reka-rupa, Anggitan (Sanggitan), dan Suyasa



 Rencana, istilah ini sering digunakan dalam Lembaga 

Pemerintahan atau Perusahaan, seperti pada Biro 

Perencanaan, Devisi Perencanaan, Seksi Perencanaan



 Rancangan, istilah ini sering dipakai dibidang pakaian, 

fasyen, dan tekstil, seperti rancangan pakaian, 

rancangan batik. Dunia Pendidikan: rancangan media 

pembelajaran, di DKV: rancangan media informasi, 

komunikasi, promosi, publikasi, dokumentasi, dsb.



 Rancang-bangun, istilah ini sering dipakai dibidang

konstruksi, bangunan, pekerjaan Teknik sipil dan arsitektur, 

seperti membangun bangunan, jalan, jembatan, 

bendungan, dsb.



 Reka-yasa, istilah ini sering dipergunakan dalam bidang

enjinering (Teknik), seperti reka-yasa perangkat lunak, 

elektronika, genetika, kimia, dsb.



 Reka-bentuk, istilah ini kadang dipergunakan di 

bidang seni rupa, seperti membuat objek

gambar yang hampir sama.



 Reka-rupa, istilah ini kadang dipergunakan di bidang seni

rupa, seperti merealisasikan visual gambar yang beda.



 Anggitan (Sanggitan), 

istilah ini sering digunakan

dalam penulis atau

pengarang buku, naskah, 

tembang, lagu, atau cerita

sebagai bentuk

“karangan”



 Suyasa, memiliki pengertian

baik, bermutu tinggi, adi

luhung, semerlang, atau

bermakna tinggi (masterpiece) 

yang melekat pada karya

yang indah.



Peran Pelaku dalam Menghasilkan Karya Desain

(Desainer, Enjiner, Ilmuwan, dan Seniman)



 Desainer (Designer)

Berperan menganalisis, meneliti, menghitung, 

memperkirakan, menentukan, merencanakan, 

dan menghasilkan produk berdasarkan atas

pemenuhan berbagai fungsi dan relasi. Hal 

ini berkaitan dengan dampak keberadaan

produk secara fisik, konsumen/khalayak, dan

lingkungan.

“Hubungan antara manusia dengan mesin”



 Enjiner (Engineer)

Berperan menganalisis, meneliti, 

menghitung, memperkirakan, menentukan, 

merencanakan, dan membuat produk untuk

memenuhi berbagai fungsi Teknik sesuai

yang direncanakan berdasarkan

persyaratan teknis, sasaran, fungsi, 

efeisienai, efektifitas, dan unjuk kerja mesin

dengan mesin, serta dampak terhadap

pengguna dan lingkungan.

“Hubungan antara mesin dengan mesin”



 Ilmuwan

Berperan menganalisis, meneliti, 

menghitung, memperkirakan, menentukan, 

merencanakan, dan memberikan berbagai

masukan berupa pertimbangan, solusi bagi

para desainer dan enjiner sesuai dengan

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

yang dimilikinya.

“Hubungan antara manusia dengan ilmu

pengetahuan”



 Seniman (Artist)

Berperan menganalisis, meneliti, dan

memberikan berbagai masukan berupa

pertimbangan, solusi bagi desainer dan

enjiner sesuai dengan bidang ilmu dan seni

yang dikuasainya.

“Hubungan antara manusia dengan

kebudayaan”




