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Abstrak: Warna tidak bisa dicium, didengar, maupun diraba, tetapi 

bisa dilihat. Warna hanya bisa dilihat dengan mata dan dirasakan 

dalam hati. Warna bukan benda hidup dan tidak bisa berbunyi 

tetapi bisa “bicara”. Dalam konteks ini, warna mempunyai sifat 

fleksibel bila diaplikasikan ke berbagai objek dan subjek. Warna 

mempunyai simbol dan arti tertentu dalam sosial budaya 

masyarakat. Warna bisa “bicara” lembut maupun keras melalui 

simbol dan arti pada objek maupun subjek yang menerapkannya. 

Kata kunci: Warna, penerapan, kepercayaan, kekerasan, politik, 

kelembagaan, produk. 

 

 Ahli biologi Nicholes Humphrey mengaitkan kemampuan manusia untuk memahami 

warna dengan keinginan bersenang-senang dan kebutuhan untuk bertahan hidup. 

Kemampuan untuk melihat warna muncul untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia 

untuk bertahan hidup (Klimchuk.2008:105). Nick Humprey dari Universitas Cambridge 

memaparkan, bahwa warna merah dapat mengakibatkan perubahan emosional detak jantung, 

tahanan kulit, dan aktivitas listrik otak. Berarti warna dapat memberikan efek perubahan 

fisiologis lebih dari sekedar efek psikologis stimulus penglihatan (Krisnawati.2005:4). 

Sulastri Darmaprawira W.A (2002:41), berpendapat bahwa warna mempunyai pengaruh 

terhadap emosi dan asosiasinya terhadap macam-macam pengalaman, maka setiap warna 

mempunyai arti perlambangan dan makna yang bersifat mistik. Warna secara emosional 

mempunyai simbol sesuai dengan fungsi dan penerapannya. Eko Nugroho (2008:35-36), 

menyatakan bahwa dalam psikologi warna, bahwa warna diyakini mempunyai dampak 

psikologis terhadap manusia. Dampak tersebut dapat dipandang dari berbagai macam aspek, 

baik aspek panca indera, aspek budaya, dan lain-lain.  

Surianto Rustan (2009:72), menyatakan bahwa warna memainkan peran yang sangat 

besar dalam pengambilan keputusan saat membeli barang. Penelitian yang dilakukan oleh 

Institute for Color Research di Amerika (sebuah institut penelitian tentang warna) 

menemukan bahwa seseorang dapat mengambil keputusan terhadap orang lain, lingkungan 

maupun produk dalam waktu hanya 90 detik saja, dan keputusan tersebut 90%-nya didasari 

oleh warna. Karena itu memilih warna yang tepat merupakan proses yang sangat penting 

dalam mendesain identitas visual. Untuk itu dibutuhkan riset yang mendalam menyangkut be-
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berapa bidang, antara lain psikologi, budaya dan komunikasi. Secara umum, ada dua macam 

warna pada identitas visual, yaitu warna pada logo dan warna untuk corporate color (warna 

perusahaan). Adakalanya corporate color yang digunakan dalam aplikasi-aplikasi desain 

menggunakan warna yang sama dengan warna pada logo, namun ada juga yang memperluas 

jangkauan area warnanya. 

Seperti yang ditulis dalam majalah Brandna (2008:41-42), bahwa warna secara 

langsung akan membentuk sikap dan preferensi dari target market. Secara psikologi, warna 

dipercaya mampu mempengaruhi mood. Warna mampu mempengaruhi keputusan pembeli 

dan menginspirasi aksi yang akan diambil membeli, membangun loyalitas, menggambarkan 

keseriusan, dan kewenangan. Warna memiliki pengaruh luar biasa bagi yang melihatnya, 

sehingga perlu dipertimbangkan sebelum mendesain media komunikasi. Ada beberapa 

pertimbangan dalam memilih warna, antara lain: (1) warna mampu mempengaruhi emosi kita 

hanya dalam waktu 90 detik sejak kita melihatnya, (2) pemilihan warna dapat memotivasi, 

mempengaruhi, dan membujuk untuk membeli, (3) warna tidak hanya memperkuat item 

brand produk bersangkutan, tetapi juga secara kuat mempengaruhi perilaku, (4) efek warna 

berbeda untuk budaya yang berbeda, dan (5) pemilihan warna memberikan sebuah tanda 

mengenai pesan spesifik terhadap yang melihatnya. Dalam merancang media komunikasi, 

menurut Dendi Sudiana (1986:39-40) perlu adanya penerapan warna yang sesuai, seperti 

untuk identifikasi, untuk menarik perhatian, untuk menimbulkan pengaruh psikologis, untuk 

mengembangkan asosiasi, untuk membangun ketahanan minat, dan untuk menciptakan suatu 

yang menyenangkan. 

 Setiap warna memberi kesan tersendiri, karena dipengaruhi oleh alam sekitar kita dan 

pengalaman kejadian yang pernah dialami sebelumnya. Warna biru kadang dipengaruhi oleh 

warna langit atau air laut. Warna hijau yang mengingatkan pada kita sebuah hutan lebat atau 

tanaman yang subur. Warna merah kadang kita diingatkan pada darah yang keluar dari 

binatang kurban, atau api yang membara melalap sederetan pertokoan. Warna kuning yang 

mengingatkan kita pada sebuah warna jeruk atau padi yang sudah siap panen. Kesemuanya 

itu merupakan pengalaman atau kejadian yang pernah dialami untuk sebagai dasar berpikir 

dalam menghadirkan warna di media komunikasi.  

 Warna merupakan salah satu dari yang menghasilkan daya tarik visual, dan daya tarik 

pada emosi dari pada akal. Daya tarik warna yang ditimbulkan oleh sutu kuantitas cahaya 

yang dipantulkan oleh suatu obyek ke arah mata. Warna merupakan unsur desain yang 

pertama kali orang tertarik, karena indera kita lebih cepat dan mudah melihatnya. Warna 
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dalam desain komunikasi visual bila dipandang melalui indra bisa berdampak pada segi 

emosional, psikologis, biologis, dan aspek sosial-budaya menghasilkan mistis yang 

mempunyai simbol dan arti sesuai dengan penerapan dan keyakinan 

 

A. Melekatnya Warna dalam Mitologi Jawa 

Warna tradisional menurut kefahaman orang Jawa merupakan simbol dari sifat 

manusia. Kefahaman orang Jawa tersebut adalah bahwa manusia itu dilahirkan oleh Yang 

Maha Kuasa melalui hubungan suami istri yang dibesarkan di bumi dengan sifat-sifatnya, 

hingga akhirnya kembali lagi ke padaNya. Warna merah-putih itu simbol dari Lingga-Yoni 

yaitu kesuburan laki-laki dan perempuan. Merah melambangkan darah, putih adalah 

melambangkan getah. Jadi merah putih adalah lambang kehidupan. Warna merah putih 

sering diterapkan pada Sindur yang dipakai pada orang tua mantu (punya hajat), atau dipakai 

samir rumah (kain selembar tapak tangan) yang dibalutkan pada kayu kuda-kuda rumah yang 

baru dibangun. Warna merah putih juga diterapkan pada sesaji seperti jenang gulo kelopo. 

Pengertian gulo kelopo merupakan simbol laki-laki dan perempuan. Warna merah yang 

berarti perempuan yaitu pada waktu menstruasi warna putih mengartikan sperma laki-laki.  

Warna merah putih sangat berhubungan dengan putih hitam atau biru tua yang 

memberi pengertian  asal sangkaning dumadi. Warna biru tua (hitam) termasuk warna tua 

dalam usia kejawen, seperti pada warna tulak. Warna hitam menggambarkan dunia petang 

(malam), sedangkan warna putih mengantarkan dunia terang (siang). Hitam adalah lambang 

kelanggengan (abadi), sedangkan putih melambangkan kehidupan. Jadi hitam putih 

mempunyai makna sebagai darma baktinya manusia pada Tuhan Yang Maha Esa, dengan 

perkataan lain manunggale kawulo lan Gusti atau  njumbuhe kawulo dan Gistine. Disamping 

darma baktinya manusia kepada Tuhannya, pengertian manunggaling kawulo Gusti 

merupakan gambaran seorang anak haruslah berbakti dan mituhu kepada orang tuanya. 

Pengertian lain, bahwa warna putih merupakan warna angkasa yang jauh di atas sana. 

Angkasa merupakan tempat beberapa kehidupan, yaitu tempatnya matahari memancarkan 

sinarnya yang dibutuhkan kehidupan di muka bumi ini. Adapun warna hitam 

menggambarkan keadaan bumi lawannya angkasa yaitu warna dasarnya tanah, tempatnya 

para kawulo Gusti. Dalam perkataan Jawa antara angkasa dengan Bumi disebut Bopo 

Angkoso serta Ibu Pertiwi.  
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Tabel: 

Warna yang hubungannya dengan hari pasaran dan karakter manusia 

Warna juga bisa dihubungkan dengan watak manusia. Warna yang ada pada sifat 

manusia tersebut adalah: (1) hijau memberi pengertian ayem (tentram), (2) merah memberi 

pengertian trengginas (cekatan), terampil, dan mapan, (3) hitam memberi pengertian 

langgeng (abadi), dan (4) biru memberi pengertian sabar. Dalam diri manusia (rohani) 

mempunyai alat yang dinamakan pikir dan hati (pikIrak dan rasa), adapun pikir dan hati 

berada pada jiwa dan sukma. Menurut Tikno Pramono (1957:3-4) jiwa dan sukma adalah: (1) 

Jiwa adalah bagian kehalusan manusia yang masih bersifat rendah, terdiri dari nafsu yang 

dinamakan: (a) egosentros berwarna hitam, juga dikenal dengan nama Luamah yang 

mempunyai sifat angkara murka, (b) eros, berwarna kuning juga dikenal dengan nama Sufiah 

yang mempunyai sifat budi yang kurang baik, (c) polemos, berwarna merah juga dikenal 

dengan nama Amarah yang mempunyai sifat pemarah, (d) religios, berwarna putih juga 

dikenal dengan nama Mutmainah, yang mempunyai sifat jujur. (2) Sukma, aneka warna yaitu 

kehalusan manusia yang sifatnya lebih luhur dari pada jiwa. Sukma ialah bagian rohani yang 

bercampur dengan dzat Tuhan (kehalusan Tuhan). Kesemuanya tersebut bercampur jadi satu 

dalam diri manusia untuk menerapkan perbuatannya. 

Sewan Susanto (1980:173) memilahkan watak dalam diri manusia menjadi lima warna, 

yang mengacu pada arti cahaya warna yang dilihat oleh Sang Bima, yaitu: Hitam 

melambangkan angkara murka, penghalang maksud baik. Merah, melambangkan hawa nafsu 

senang marah, menutup kewaspadaan. Kuning, melambangkan perbuatan perusak, merintangi 

keselamatan. Putih, melambangkan keterangan dan ketentraman. Hijau, melambangkan 

kemampuan menahan kejahatan. Alit Veldhuisen-Jayasubrata (1979:29) memilahkan sifat 

manusia menjadi lima yang disesuaikan dengan hari pasaran, seperti pada tabel di bawah. 

 

HARI PASARAN, WARNA, DAN KARAKTER PADA MANUSIA 

HARI PASARAN WARNA KARAKTER 

o Legi 

o Pahing 

o Pon 

o Wage 

o Kliwon 

o Putih 

o Merah 

o Kuning 

o Hitam 

o Aneka warna 

o Menerima apa adanya 

o Rakus 

o Suka pamer 

o Kikir, keras kepala 

o Bijaksana 
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Tabel: 

Warna yang dihubungkan dengan sifat manusia 

Gambar: 
Adolf Hitler dengan benderanya 

Sumber: Wikipedia 

Gambar: 
Simbol kekerasan yang divisualkan dalam 

Warna merah, putih dan hitam dalam ILM 

Sumber: Cosmopolitan 

WARNA YANG DIHUBUNGKAN DENGAN MANUSIA DAN SIFATNYA 

WARNA ROHANI SIFAT 

 Hitam  Luamah  (Jiwa)  Angkara murka, penghalang yang baik, 

keras kepala, kikir. 

 Kuning  Supiah  Budi yang kurang baik, perusak, perintang, 

suka pamer 

 Marah  Amarah  Pemarah, rakus, menutup kewaspadaan. 

 Putih  Mutmainah  Jujur, tenang, tentram, menerima apa 

adanya. 

 Hijau (Aneka Warna)  Sukma  Lebih luhur, bijaksana, menahan kejahatan. 

 

 

B. Warna sebagai Saksi Kekerasan  

Bila kita membaca masmedia tentang adanya peperangan atau pembunuhan selalu 

dihiasi dan dipertegas dengan warna merah yang dipadukan dengan warna hitam. Dua warna 

ini selalu menghiasi berita yang bertema kekerasan seperti peperasan hak, penindasan, 

pemerkosaan, dan sebagainya. Bila kita menengok ke belakang, pada masa perang Dunia I 

adanya kekejaman Adolf Hitler membantai musuhnya. Berita yang membahas perang Nazi 

oleh Adolf Hitler ini diekspos oleh masmedia pada masa itu dengan head line berwarna 

merah, putih, dan hitam.  
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Gambar: 

Bendera Partai Pemilu Era Reformasi (1999) 
Sumber: Lessebo Design 

Adolf Hitler lahir 20 April 1889, meninggal 30 April 1945. Pada 2 Agustus 1934, ia 

menjadi diktator Jerman setelah presiden Von Hindenburg meninggal dunia. Ia memangku 

jabatan Konselir dan Presiden sekaligus menyatukan menjadi Führer. Pada tahun 1920, ia 

menjadi ketua partai Nasionalis-Sosialis bernama National Sozialistische Arbeiter Partei 

(NSDAP) berbasis di Munchen. Partai inilah yang dijadikan Nazi di Jerman. Partai NSDAP 

secara resmi menggunakan simbol swastika sebagai lambing partainya pada 7 Agustus 1920. 

Dalam konggres Salzburg, Adolf Hitler menggunakan simbol swastika pada benderan Nazi 

berwarna merah sebagai ide sosialis dalam gerakan, putih sebagai lambang nasionalis yang 

mencerminkan kedigdayaan kehidupan serta melambangkan Ras Jermanisme. Dalam 

http://en.wikipedia.org/wiki/Swastika dikatakan bahwa Nazi merupakan suatu gerakan 

radikal penuh kekerasan maka dalam perkembangannya, simbol swastika menjadikan simbol 

kebencian, anti-semitism, kekerasan, kematian, dan pembunuhan. 

 

C. Nafas “Warna Politik” 

1. Warna Akribut 

Jenis warna apa yang tidak dipakai partai politik, kesemuanya ada di partai politik, 

seperti warna merah, biru, kuning, hijau, orange, ungu, dan sebagainya. Banyaknya partai 

politik menggunakan warna sebagai 

identitasnya, seperti warna kuning 

dipakai Partai Golkar, Partai Keadilan 

Sejahtera, warna biru melekat pada 

Partai Demokrat, Partai Amanat 

Nasional, warna hijau dipilih oleh 

Partai Kebangkitan Bangsa, Partai 

Persatuan Pembangunan, Partai Bulan 

Bintang, warna orange dipakai Partai 

Gerakan Indonesia Raya, Hati Nurani 

Rakyat, warna merah indentik melekat 

pada Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan, dan sebagainya. 

Banyaknya partai di Indonesia yang akan merebutkan simpatisan masyarakat melalui 

image warna akribut. Seperti sindIrak yang ditulis di salah satu media cetak untuk Megawati 

Soekarno Puteri (waktu menjadi presiden) dikala meresmikan Gelora Olah Raga Ken Arok 

http://en.wikipedia.org/wiki/Swastika
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Gambar: 

Iklan “Cleaning Out My Jogja” 

Sumber: Pinastika 

Malang. Ceritanya waktu itu Megawati Soekarno Puteri mengkritisi bangunan Gelora Olah 

Raga tersebut hanya ada satu pintu masuk. Ia menyarankan, sebesar bangunan ini jangan 

hanya memikirkan pintu masuknya saja, tapi harus memikirkan pintu keluar juga, tidak satu 

pintu dijadikan untuk masuk dan keluar pengunjung. Lebih lanjut Megawati Soekarno Puteri 

mengatakan, bagaimana kalau nanti Gelora Olah Raga ini dilalap ”si jago merah” pada waktu 

ada kegiatan. Apa komentar “Mang Usil (pojok koran) di salah satu masmedia Jawa Timur. 

Pengertian ”si jago merah” menurut masmedia tersebut “diplesetkan”. Gedung Gelora Olah 

Raga Malang rawan bila dilalap ”si jago merah”, apalagi diserbu “si kaos merah” 

(maksudnya PDIP). 

Susilo Bambang Yudoyono selalu dibayang-bayangi partai politik Demokrat yang 

berciri khas warna biru. Bila kampanye selalu didatangi dan dipadati oleh akribut warna biru, 

mulai dari bendera, kaos/baju, bahkan rambut simpatisan dicat warna buru. Banyaknya yang 

hadir di lapangan semuanya memakai akribut warna biru, sehingga masmedia menjuluki 

“lautan biru”. Kondisi ini berbeda dengan Partai Amanat Nasional yang juga berwarna biru. 

Partai ini mengatasnamakan partai “darah biru”. Kata “darah biru” diambil dari nama kiyasan 

yang berarti “anak Raja atau keluarga kerajaan”. Pengambilan kata ini disesuaikan dengan 

tempat lahirnya Partai Amanat Nasional yang dibidani oleh Amin Rais di Yogyakarta, sebuah 

kota yang dulunya kota Kerajaan Mataram. 

 

2. Warna Kekuasaan 

Warna selalu menghiasi masa pemerintahan di 

Indonesia. Seperti masa Orde Baru mulai dari 

pemerintahan pusat hingga daerah, warna kuning selalu 

hadir menghiasi elemen-elemen estetik interior maupun 

eksterior. Warna yang melekat pada estetik interior 

tampak pada kursi-kursi anggota legislatif yang serba 

kuning. Warna kuning yang selalu memberi semangat 

terhadap program-program pemerintah, seperti pengecetan 

kantor-kantor pemerintah, gapura, pagar, serta akribut 

sekecil apapun. Pegawai yang mengurus pangkatpun harus 

melibatkan warna kuning, seperti map warna kuning 

sebagai tempat fotocopy dokumen berkas-berkas 

persyaratan. Bila syarat ini tidak dipenuhi, maka kenaikan 
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pangkat tidak lancar atau malah tidak bisa naik pangkat karena berkasnya tidak terkirim ke 

pusat. Pada masa pemerintahan Orde Baru tampaknya warna kuning menjadi dominan dan 

menjadi penguasa tunggal bahwa “dewa” yang bisa mengatur semuanya, bisa atau tidaknya 

pegawai negeri naik pangkat. Terlalu kuatnya warna kuning yang bisa membius masyarakat 

untuk berlindung dalam keselamatan. Pada masa ini warna kuning selalu muncul di mana-

mana karena dimotori oleh salah satu partai besar dan penguasa strategis kebijakan mulai dari 

presiden hingga sampai kalurahan maupun RW/RT. 

Daerah Istimewa Yogyakarta pada masa Orde Baru sangat berkuasa, maka secara 

politis memerintahkan agar gedung-gedung pemerintahan, atau tempat-tempat strategis 

supaya dicat kuning. Warna kuning pada saat itu mengandung unsur suatu warna dalam partai 

potilik, yaitu partai terbesar di masa Orde Baru. Pada kesempatan inilah para biro periklanan 

melalui advertiser-nya membuat ILM agar Yogyakarta bersih dari politik “cleaning out my 

Jogja” karya Exist Communication Yogyakarta yang pernah mendapatkan penghargaan Gold 

dalam acara lomba iklan Pinastika. 

Setelah masa Orde Baru runtuh, lalu diganti dengan masa reformasi, maka warna 

penguasa (kuning) mulai memudar baik dalam pemerintahan pusat hingga di tingkat daerah. 

Adanya demokrasi di masa reformasi ini kekuasaan daerah khususnya pemerintahan tingkat 

kota/kabupaten sangat dominan karena adanya otonomi daerah. Bila kepala pemerintah 

daerah dari partai berwarna merah berarti sangat dominan melekat dalam batasan kekuasaan, 

seperti pagar-pagar di pinggir jalan raya berwarna merah. Begitu juga pohon pembatas di 

pinggir jalan yang sering kita lihat, seperti kota A mengecat pohon dengan warna merah, kota 

B berwarna kuning, kota C berwarna hijau, dan sebagainya.  

Pada masa reformasi tampaknya warna masih dominan pada penguasa yang dibayang-

bayangi oleh suatu partai besar. Sebagai contoh warna biru sangat dominan sebagai syarat 

yang harus dipenuhi. Orang akan memperpanjang Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus foto 

setengah badan dengan background berwarna biru atau bergantinya warna Kartu Keluarga 

(KK) dari merah menjadi biru. Ini sebagai bukti bahwa warna bisa menguasai birokrasi. 

Sampai kapankah warna terbawa oleh penguasa, apakah penguasa bisa melepaskan kebiasaan 

warna politiknya ke arah kebebasan warna sesuai dengan fingsi dan tujuan yang 

sesungguhnya. Kita tunggu dan buktikan pada masa pemerintahan ke depan. 
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Gambar: 

Warna pada seragam sekolah 
Sumber: Pimnas UM 

D. Karakter Suatu Lembaga Melalui Warna 

Dalam kehidupan manusia tidak lepas dari warna. Dalam tingkat pendidikanpun 

warna berperan sebagai pembatas tingkat pendidikan. Warna di tingkat Sekolah Dasar (SD) 

divisualkan melalui seragam sekolah berwarna merah hati, Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) berwarna biru tua, Sekolah Menengah Atas (SMA) berwarna abu-abu. Adanya akribut 

warna yang melekat pada seragam dan topi sekolah mencerminkan tingkat pendidikan. 

Bagaimana dengan pendidikan di 

tingkat Perguruan Tinggi. Warna 

dalam lembaga Perguruan Tinggi 

tercermin dalam jaket almamater atau 

warna yang sering dipakai akribut. 

Warna dominan cat kampus, seperti 

warna biru yang menjadikan ikon 

“kampus biru”, warna putih yang 

menjadikan ikon “kampus putih”, dan 

warna lainnya. Hadirnya warna 

kampus menjadikan julukan “kampus 

biru”, “kampus putih”, “kampus 

hijau”, “kampus ungu”, dan sebagainya. Warna kampus kadang berbeda dengan jas 

almamater. Perbedaan jas almamater ini disebabkan oleh warna logo Perguruan Tinggi. Bila 

warna logo (corporate identity) kampus berwarna biru menjadikan jas almamater berwarna 

biru, logo dominan berwarna kuning maka jas almamater berwarna kuning, logo berwarna 

merah maka jas almamaternya berwarna merah, jika jas almamater berwarna hijau karena 

logo Perguruan Tinggi dominan warna hijau.  

Warna mempunyai peran dalam lembaga. Antara lembaga dengan lembaga lain 

mempunyai warna yang beda karena didasari oleh warna logo (corporate identity) dan warna 

di mana lembaga tersebut beraktifitas. Warna yang mengarah logo (corporate identity), 

seperti Departemen Pertanian identik warna hijau karena kegiatannya mengarah pada 

pertanian yang menghijau. PT. Telkom mengarah ke warna biru yang menyimbolkan ke arah 

teknologi yang halus atau udara. Departeman atau lembaga yang bergerak di bidang produk 

atau jasa yang berpromosi secara langsung juga menggunakan warna. Warna dominan pada 

logo yang diaplikasikan ke seragam pegawai, seperti: Departemen Pertanian yang mengarah 

ke warna hijau, Bank Nasional Indonesia (BNI) yang mengarah ke warna hijau tosca dan 
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orange, Bank Republik Indonesia (BRI) ke warna biru, dan lembaga-lembaga lain. Warna-

warna yang melekat di lembaga ini merupakan promosi corporate identity perusahaan 

sehingga citra warna yang berarti citra lembaga/perusahaan. Kenal warna berarti cinta pada 

lembaga atau perusahaan. 

Warna juga mengacu pada aktifitas TNI POLRI, seperti Angkatan Darat (AD) 

berwarna hijau (warna tumbuhan/hutan), Angkatan Udara (AU) berwarna biru (warna 

udara/langit), Angkatan Laut (AL) berwarna putih (warna air), dan Kepolisian berwarna 

cokelat (warna tanah). Tampilnya warna alam dalam satuan TNI POLRI didasari strategi 

perang. Sebagai contoh seragam yang dipakai oleh tentara Amerika waktu bertugas perang 

melawan Irak. Pertempuran pertama tersebut dimenangkan oleh tentara Irak. Mengapa tentara 

Amerika kalah dengan negara kecil yang tentaranya bersenjatakan sederhana. Kekalahan ini 

menjadi catatan dan gunjingan di Amerika. Semua ahli berbagai bidang ikut mengevaluasi, 

dari ahli teknologi senjata, ahli strategi perang, hingga ahli mode busana. Setelah dievaluasi 

dan dianalisis tentang kekalahan tersebut, ternyata hasilnya di luar dugaan. Tentara Amerika 

kalah disebabkan oleh seragam tentara yang dipakainya. Warna hijau yang berkharakter 

daun-daunan ternyata tidak sesuai di medan pertempuran di wilayah teluk atau padang pasir. 

Seragam yang biasa dipakai untuk perang darat (di hutan) sangat beda dengan di padang 

pasir. Perbedaan warna dan motif inilah memudahkan tentara Irak untuk menembak, karena 

adanya warna hijau di padang pasir. Kondisi inilah yang menjadi kelemahan tentara Amerika. 

Mengacu dari kekalahan ini, maka seragam tentara Amerika diganti dari motif tumbuh-

tumbuhan berwarna hijau ke motif padang pasir berwarna abu-abu dan coklat muda. 

Digantinya seragam ini tentara Amerika tampil beda. Mereka kembali berperang dan 

menang. Dari pengalaman tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa warna juga bisa 

mempengaruhi kewibawaan lembaga dan mengatasi masalah bila lembaga tersebut 

mengetahui fungsi warna. 

Dalam suatu perusahaan, warna putih dan biru muda sering dipakai untuk seragam 

pegawai perusahaan. Warna putih yang biasa dipakai oleh pegawai baru, yang beda dengan 

pegawai lama yang memakai warna biru muda dalam suatu perusahaan. Warna putih 

menyimbolkan baru lahir atau baru datang. Warna yang dipakai oleh pegawai baru tersebut 

secara simbolik menandakan adanya hal yang baru, yaitu menjadi pegawai, suasana, atau 

dunia profesi. Tentang warna biru muda yang dipakai oleh pegawai lama menyimbolkan 

adanya keakraban, keharmonisan, kesatuan, dan saling mengerti. Harapan dari lembaga, agar 

semua pegawai di perusahaan tidak terjadi individualistik mengutamakan kesatuan, 
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Gambar: 

Warna dalam lampu traffic light 

Sumber: Pinastika 

keakraban, keharmonisan, dan saling membantu serta mengerti apa yang dilakukan bersama 

untuk kemajuan bersama. 

Dapat disimpulkan, bahwa warna yang dipakai dalam lembaga merupakan cermin 

kepribadian corporate identity, citra terhadap lembaga, dan kewibawaan suatu lembaga. 

Warna merupakan perwakilan dari lembaga sebagai media informasi dan media pengantar 

dari lembaga ke masyarakat. Jatidiri sebuah lembaga bisa dilihat dari warna yang digunakan 

oleh pegawai maupun warna akribut lembaga. 

 

E. Warna Sebagai Penunjuk Tempat 

Bekerja di suatu perusahaan percetakaan sangat 

menyenangkan, banyak pengalaman yang didapat di luar 

pendidikan formal. Di waktu istirahat bisa dimanfaatkan 

membagi-rasa atau ngobrol tentang pengalaman diantara 

pegawai, satpam, dan sopir. Pada saat itu saya sangat asik 

ngobrol dengan seorang sopir yang buta warna, yang 

resmi mempunyai Surat Ijin Menegendara (SIM). Saya 

waktu itu bertanya: bagaimana bisa mengendarai mobil 

mengirim barang hingga ke luar kota?. Bagaimana 

seandainya ada traffic light di perempatan jalan?. Apakah 

tidak terjadi masalah, seperti kecelakaan karena tidak tahu 

warna lampu tanda lalu-lintas?. Apa jawabannya. Bapak 

sopir dengan tenang menjawab: “tidak ada masalah 

dengan lampu traffic light, saya bisa menjalankan 

kendaraan dengan lancar karena saya tidak melihat warna, 

tetapi melihat posisi penempatan warna pada lampu traffic 

light.  Kalau warna merah selalu di tempatkan di atas, warna kuning di tengah, dan warna 

hijau posisi di bawah. Dimana-mana sama, inilah yang menjadi pedoman saya bila melihat 

warna pada lampu traffic light”. 

Berarti antara seseorang dengan orang lain mempunyai maksud sama dalam melihat 

warna hanya caranya yang beda. Seseorang akan memberikan tanggapan terhadap orang lain 

melalui media, terserah bagaimana ia menafsirkannya, asalkan tetap dalam satu tujuan. 

Contoh warna yang diterapkan pada bendera di daerah tertentu diwaktu ada orang meninggal 

dunia sebagai media komunikasi pada masyarakat. Cara menginformasikan adanya warga 



12 

 

masyarakat yang meninggal dunia dengan cara menancapkan bendera warna tertentu di pagar 

pertigaan/perempatan jalan yang mudah dilihat. Bendera berukuran kurang-lebih 30 x 40 cm 

yang berwarna tertentu sebagai tanda, adanya kematian, sebagai contoh warna kuning yang 

sering digunakan di daerah Semarang, warna merah yang biasa dipakai di daearah Solo, dan 

warna putih yang sering diterapkan di daerah Malang, dan sebagainya. Masyarakat China 

menggunakan warna putih sebagai tanda adanya kematian, namun adanya kematian di Brasil 

diidentikan ke warna unggu. Setiap daerah atau negara memiliki persepsi yang berbeda 

terhadap warna. Bila diperhatikan warna-warna tersebut mempunyai simbol yang dalam, 

sebagai contoh warna kuning sebagai tanda adanya kehidupan baru di alam kubur, dengan 

harapan agar di alam baru mendapat jalan yang terang. Warna merah merupakan suatu 

peringatan bagi yang belum meninggal supaya berhati-hati dalam hidup di dunia sebelum 

menghadapi kematian. Warna putih sebagai harapan agar yang meninggal mendapat jalan 

yang lapang dan bersih dari dosa. 

Bendera indonesia, berwarna merah-putih. Warna merah selalu diposisikan di bagian 

atas, seangkan warna putih selalu di bagian bawah. Penempatan posisi ini selalu diingatkan 

kepada anak-anak dikala upacara pengibaran bendera tiap hari Senin. Pengibaran bendera 

Indonesia selalu warna merah di bagian atas dan warna putih di bagian bawah, bila posisi 

warna ini terbalik akan mempengaruhi pengertian yang beda, yaitu: (1) bila posisi atas 

berwarna putih kemungkinan cara menalinya ke tiang yang salah, (2) bila bendera disengaja 

warna putih di bagian atas dan bagian bawah warna merah, berarti itu bukan bendera negara 

kita, yaitu bendera negara Polandia. 

Bagaimana dengan sepakbola. Warna juga menunjukkan tempat atau asal dari mana 

tim kesebelasan tersebut berada. Ciri warna yang melekat pada kaos yang dipakai masing-

masing tim kesebelasan serta yang dipakai suporter menandakan dari mana keberadaan 

mereka berada. Warna orange yang dipakai oleh tim Persija dan Jakmania yang berasal dari 

Jakarta. Warna biru yang dipakai oleh tim kesebelasan Arema dan Aremania yang berasal 

dari Malang. Warna hijau yang melekat pada tim kesebelasan Surabaya dan Bonexnya. Bila 

kita amati, mengapa muncul warna-warna yang berbeda tersebut, tidak lain karena warna 

sebagai identitas suatu kelompok dari mana mereka merasal. Warna-warna tersebut tidak 

muncul begitu saja, bukan suatu kesenangan, bukan suatu kebetulan, tetapi suatu penandaan 

salah satu tim kesebelasan. Warna-warna ini sebenarnya bermula mengambil (breakdown) 

dari logo (corporate identity) kabupaten/kota dimana tim kesebelasan itu ada. Warna yang 

dominan pada logo (corporate identity) penerintah daerah itulah yang menjadi dasar mengapa 
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warna akribut tim sepakbola itu muncul. Berarti antara tempat atau posisi, warna, dan arti 

menjadi suatu kesatuan dalam tanda atau simbol sebagai suatu identitas. 

 

F. Daya Tarik Produk atau Merek Melalui Warna 

Produk selalu dibungkus dengan kemasan yang cantik supaya bisa menarik calon 

pembeli. Tampilnya warna dalam kemasan membuat daya tarik konsumen untuk melihatnya 

yang selanjutnya memilikinya. Munculnya warna dalam kemasan merupakan sebuah 

informasi kelebihan produk, apakah dari segi rasa produk, bahan produk, warna produk, dan 

kasiat produk. James A. Joseph, Daniel A. Nadeau, dan Anne Underwood (2002:3) 

menyatakan bahwa hampir semua produk makanan berwarna mampu melawan penyakit. 

Tomat berwarna merah bisa mengusir kangker prostat. Warna merah pada buah ceri asam 

bisa menghilangkan rasa sakit akibat artritis. Warna kuning pada jagung bisa melindungi 

penglihatan mata. Pigmen keemasan pada bubuk kari bisa mengurangi peradangan. Warna 

biru pada buah billberry bisa memperkuat penglihatan di malam hari. 

Beda lagi dengan bahan produk yang ditampilkan secara dominan pada kemasan. 

Produk makanan yang mempunyai kadar protein tinggi dari bahan susu sapi, yang 

ditampilkan secara menarik dengan menonjolkan kandungan bahan baku produk dengan cara 

dominan warna putih. Produk yang mempunyai rasa kopi, meskipun bukan dari bahan kopi 

namun warna yang ditampilkan ke arah cokelat warna kopi. Hal ini merupakan strategi pasar 

sebagai informasi dan sekaligus mempertegas produk yang memiliki rasa kopi. Ada lagi 

warna orange yang mempertegas rasa jeruk padahal bahan bakunya bukan dari jeruk. Begitu 

juga minuman dari bahan dasar kacang hijau atau apel, yang warna minumannya tidak 

berwarna hijau tapi berwarna cokelat, namun tetap saja warna dalam kemasan dominan ke 

hijau sekaligus ditamplkan objek kacang hijau bila sari kacang hijau, atau apel kalau produk 

sari apel. 

Warna juga mencerminkan warna produk. Agar orang tidak penasaran isi produk yang 

mengakibatkan membuka kemasan, maka strategi yang dipakai adalah menampilkan warna 

pada kemasan. Sebagai contoh air minum yang menampilkan kemasan berwarna putih bening 

yang menandakan kebersihan sesuai dengan air mineral. Produk kecantikan seperti lipstik 

yang kemasannya berwarna merah muda berarti produk di dalamnya berwarna juga merah 

muda. Warna juga mencerminkan kasiat produk. Jenis warna ini banyak melekat pada produk 

jamu, obat, minuman energi atau penambah stamina. Seperti warna kuning yang memberi 

adanya semangat hidup, semangat bekerja, dan semangat beraktifitas. Warna-warna romantis 
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yang sering ditampilkan ke arah warna ungu atau merah muda yang biasanya ditampilkan 

pada produk ke arah romantisme rumah tangga. 

Warna secara langsung akan membentuk sikap dan preferensi dari target market. 

Secara psikologi, warna dipercaya mampu mempengaruhi mood. Warna mampu 

mempengaruhi keputusan pembeli dan menginspirasi aksi yang akan diambil membeli, 

membangun loyalitas, menggambarkan keseriusan, kewenangan. Warna memiliki pengaruh 

yang luar biasa bagi yang melihatnya. Beberapa karakteristik dari warna yang harus 

dipertimbangkan sebelum melakukan desain media promosi, adalah: (1) warna mampu 

mempengaruhi emosi kita hanya dalam melihatnya, (2) pemilihan warna dapat memotivasi, 

mempengaruhi, dan membujuk untuk membeli, (3) warna tidak hanya memperkuat item 

produk atau merek yang bersangkutan, tetapi juga secara kuat mempengaruhi perilaku kita, 

(4) efek warna berbeda untuk budaya yang berbeda, dan (5) pemilihan warna memberikan 

sebuah tanda mengenai pesan spesifik terhadap yang melihatnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peran desain kemasan sebagai identitas produk sering ditampilkan warna sebagai 

faktor penting dalam komunikasi produk atau merek kepada konsumen. Warna dalam 

kemasan dipercaya memiliki pengaruh emosional pada konsumen. (1) Merah, kerapkali 

digambarkan dalam pengertian aktif, merangsang, energik, dan penuh vitalitas. Warna ini 

sering digunakan untuk produk makanan karena diasosiasikan dengan energy drik, games, 

cors, dan sport. (2) Orange, warna rasa yang kerap diasosiasikan dengan makanan. Berbagai 

makanan populer menggunakan kemasan warna orange. (3) Kuning, warna ini mendapat 

julukan pemecah perhatian yang baik. Kuning memberikan pengaruh keceriaan bagi 

konsumen. Jenis warna ini sering digunakan untuk produk anak-anak, kerana efektif untuk 

menarik perhatian. (4) Hijau, memiliki konotasi kekayaan, kesehatan, ketenangan, dan 

ketrentraman. Warna ini sring dikaitkan dengan life dan nature, sehingga cocok digunakan 

untuk produk yang berhubungan dengan lingkungan. (5) Biru, mengarah pada kesegaran dan 

Gambar: 

Warna menunjukkan identitas produk di dalamnya 

Sumber: Concept 
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Tabel: 

Warna penunjuk produk 

rasa dingin. Warna ini kerap diasosiasikan dengan produk-produk pembersih dan cucian 

termasuk merek pelembut. Warna biru sering dugunakan untuk produk yang berhubungan 

dengan cleanlines, udara, air, dan laut. (6) Ungu, menyimbolkan romantisme dan sendu. 

Warna ini cocok digunakan untuk produk feminim, yaitu remaja puteri. (7) Putih, 

melambangkan kemurnian, kebersihan, ringan, dan kehalusan. Warna putih sangat melekat 

pada produk rokok putih atau filter, yang berwarna putih dengan kadar nikotin rendah. 

 

WARNA SEBAGAI PETUNJUK PRODUK 

NO WARNA RASA JENIS BENDA 

1 Kuning/orange Asam Jeruk 

2 Merah Pedas, manis Cabe, strawberry 

3 Hijau Pahit Jamu 

4 Biru Sejuk Mint 

5 Ungu Asam manis Anggur 

6 Putih Manis Susu 

7 Hitam Lembut, kelam Rambut 

 

 

G. Kesimpulan 

Warna yang melekat pada suatu objek merupakan sebuah media informasi untuk 

menyampaikan pesan dari komunikator (pengirim pesan) kepada komunikan (penerima 

pesan). Warna sebagai media merupakan alat untuk menyampaikan berita, penilaian, atau 

gambaran umum tentang suatu hal yang dapat membentuk opini masyarakat. Komunikator 

sebagai pengirim pesan mempunyai pandangan ideologi maupun mitos sebagai politik 

kekuasaan dan kepercayaan agar komunikan terbius ikut dalam pandangan komunikator. 

Proses pengiriman pesan yang dikemas melalui pandangan ideologi dan mitos serta strategi 

politik masa lainnya agar komunikan menerima, maka hal ini disebut political aesthetic. 

Warna sebagai media komunikasi dan informasi antar personal maupun kelompok 

masyarakat diperlukan kesepakatan pemahaman tentang simbol dan arti di dalamnya. 

Howard Davis dan Paul Walton (1984:292-295), menyatakan bahwa media sebagai 

konstruksi simbolik, pengaturan, dan kinerja tertentu dari produk teknis kebudayaan. Agar 

khalayak tertarik hingga mendorong untuk berbuat melakukan tindakan, maka perlu adanya 

target khalayak tertentu sesuai dengan sosial budaya setempat, dalam lingkup ini masuk 

dalam cultural aesthetic. 
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Khalayak (masyarakat) sebagai penerima pesan merupakan bidikan komunikator 

(lembaga pengirim pesan). Masyarakat sebagai penerima pesan bisa sama atau berbeda 

dengan informasi yang disampaikan oleh lembaga pengirim pesan melalui warna. Hal ini 

disebabkan oleh perilaku masyarakat berdasarkan pengalaman pribadi dalam menyerap 

warna, maka dalam lingkup ini disebut attantional aesthetic. 

 

KOMUNIKASI 
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