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KONTRAK

KULIAH

14 pertemuan + 2 Ujian

Tugas 35% Kehadiran 75%
UTS 25% Toleransi 30 menit
UAS 30%
Sikap 10%

TEORI



KOMPETENSI
SILABUS

Membahas peninjauan desain berdasarkan
tahapan dan sudut pandang melalui
penggunaan instrument berupa teorema
desain: semiotika, retorika, sintaktik,
hiperealitas, dsb guna menemukan pesan
sesungguhnya di balik karya komunikasi
visual



GOAL

Melatih kemampuan mahasiswa dalam
menemukan Hidden Messages di balik
karya visual sesuai dengan tahapan, sudut
pandang, serta teori desain. Dari analisis
yang didapat, mahasiswa mampu
merekonstruksi karya visual dengan tema
serupa

KOMPETENSI



TINJAUAN DESAIN II

Pengantar Kritik 
Desain

#Teks dan konteks desain
#sejarah sebagai jejak

Instrumen Analisa 
Desain

#Tahapan meninjau desain
#sudut pandang tinjauan

#Semiotik Charles Pierce
#Semiotik Sausure
#Semiotik Roland Barthes

#Retorika
#Sintaktik

#Hiperrealitas
#Post strukturalis
#Oposisi biner

Analisa berbagai 
media desain visual

Analisa karya visual static 
media:
#sign system
#corporate
#printed media, dsb

#Review Tindes
#analisis gaya/aliran desain 

secara sosial budaya

Analisa karya visual 
dynamic media:
#film
#animasi
#game, dsb

#Paparan visual khas 
Indonesia

#nilai historis dibalik karya 
visual Indonesia

GARIS BESAR



PRA-MATERIPRA-MATERI      PENGANTAR KRIT IK  DESAIN

Pramodern Early modern Modern Post Modern

art nouveau plakatstil de stijl eklektisme

Sampel karya di atas bukan dilihat dari bentuk visualnya saja (TinDes), tetapi lebih ke cerita di 
balik perubahan gaya visual itu sendiri berdasarkan nilai-nilai yang ada



Di era pramodern, estetika menjadi nilai tertinggi yang harus
diwujudkan dalam sebuah karya desain. Munculnya sensualitas dan
seksualitas dari figur wanita menjadi ciri khas yang dominan, yang
menunjukkan bahwa wanita menjadi pusat perhatian di bawah
hegemoni laki-laki. Wanita menjadi objek estetis.

Ilustrasi kedua tangan yang sengaja ditampakkan menunjukkan
bahwa ketrampilan tangan menjadi hal utama untuk menciptakan
karya bernilai tinggi, yang memiliki ciri khas untuk masing-masing
karya yang berbeda.

Pada awalnya, desainer yang menggunakan gaya ini berniat
melestarikan ketrampilan manusia sehingga tidak ada perbedaan
kelas sosial. Namun yang muncul justru sebaliknya, hanya kelompok
konglomerat yang bisa membeli karya desain gaya art nouveau

Pramodern

art nouveau
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Era awal modern, yakni ketika revolusi industri mulai terjadi di
Inggris. Terjadinya perubahan nilai estetis menjadi komersil. Karya
sudah tidak mementingkan keindahan, tetapi lebih sebagai sarana
komersialisasi

Manusia menjadi objek tunggal dominan dalam karya di samping,
menunjukkan bahwa tenaga manusia sudah mulai tidak digunakan
dalam produksi suatu produk, tetapi digunakan dalam hal promosi,
yakni bagaimana menghasilkan ide guna menciptakan iklan komersil
agar seolah tampak sebagai karya seni.

Munculnya era ini sebenarnya mempunyai maksud agar semua
orang bisa menikmati karya yang dihasilkan mesin, karena bisa
diproduksi secara massal. Namun kenyataannya muncul stratifikasi
sosial masyarakat kelas pekerja dan konglomerat

Early modern

plakatstil
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Berlangsungnya revolusi industri yang ditandai dengan munculnya
banyak penemuan semakin menguatkan konsep “mesin menjadi
eksekutor dalam membuat karya, manusia hanya memberi
perintah”. Karya desain yang dihasilkan sangat berpegang teguh
pada teori “Form follow function”, yang secara otomatis
menghilangkan unsur estetika.

Mesin tidak bisa mewujudkan karya estetis, sehingga yang dihasilkan
bersifat kaku, statis, dan terstruktur meskipun bisa diproduksi secara
massal, seperti karya di samping (terkesan mati). Era ini juga
bercirikan mulai menurunnya kreativitas manusia karena tergantikan
oleh mesin dalam berkarya

Bagi orang barat modernisme menjadikan karya desain kurang
dihargai keindahannya, namun sangat dihargai dari segi fungsinya.
Hal ini ditandai dengan transformasi nilai estetis ekonomis

Modern

De stijl
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Perlawanan terhadap era modern yang ditandai dengan
menggabungkan nilai lama dengan nilai baru, seperti pada karya di
samping (lukisan Monalisa + Digital Imaging). Era ini menantang
segala aturan yang telah dianut pada era sebelumnya yang
menjunjung tinggi fungsi, nilai matematis, dan presisi.

Karya di samping menunjukkan terjadinya pergeseran nilai, yakni
sakral (mistis/religis) menjadi profan (formal/biasa), yang menjadi
ciri khas post modern. Lukisan Monalisa dianggap sakral dan
memiliki nilai tinggi, tetapi diubah menjadi sebuah karya digital
imaging menjadi karya yang terlepas dari aturan, tatanan, dan teori.
Nilai, norma, aturan, dan teori yang baku sudah tidak digunakan
dalam pembuatan karya.Post Modern

Eklektisme
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PRA-MATERIPRA-MATERI      ANALIS IS  S IGN SYSTEM

IKON – INDEKS - SIMBOL

Ikon : Siluet orang yang sedang membawa sekop yang digunakan untuk 
melakukan suatu tindakan pada objek di depannya.

Indeks : adanya kegiatan memindahkan atau mengambil material (pasir,
kerikil, dsb) menunjukkan bahwa di sekitarnya terjadi
pembangunan jalan/rumah

Simbol : menunjukkan adanya kegiatan konstruksi, ditunjukkan
dengan atribut berupa topi/helm yang dipakai pekerja



PRA-MATERIPRA-MATERI      ANALIS IS  KARYA GRAFIS

PENANDA – PETANDA – MITOS - IDEOLOGI

Penanda : foto warga negro sedang menghadap atas sembari mengangkat
tangan

Petanda : hormat dengan penuh khitmat ke bendera Perancis
Mitos : kemenangan Perancis atas Aljazair dalam perang dunia II

faktanya, Perancis kalah dalam pernag tersebut
Ideologi : imperialisme

Cover majalah PARIS MATCH 



PRA-MATERIPRA-MATERI      ANALIS IS  PSA “BEAUTY”

HYPER REALITY

“Kecantikan hanya sekali klik”
Make up dan rias bukan mengubah wajah, tetapi menghilangkan wajah
Kecantikan yang diidamkan sifatnya terdistorsi, menutupi kecantikan asli

Dove Self Steem Fund



TERIMA KASIH...


