


s i g n a g e (rambu-rambu); bisa diartikan sebagai salah satu jenis produk komunikasi 

visual yang berfungsi sebagai petunjuk arah, penunjuk tempat / lokasi, larangan – larangan, 

dan aturan-aturan lain padal lokasi tertentu (jalan, kawasan, didalam gedung maupun diluar 

gedung). Signage bisa berupa gambar, tulisan, atau komposisi diantara keduanya, yang 

dikondisikan sedemikian sehingga mudah ditangkap oleh khalayak. Di dalam signage, 

pictogram adalah gambar yang dipakai untuk menyampaikan pesan.



Untuk menghindari kesalahan komunikasi sehubungan dengan signage ini, ada banyak 

tanda yang disepakati sebagai standart internasional – Standart Signage. Rambu-

rambu standart ini diatur dalam warna, ukuran, proporsi , bentuk border outline, dan gambar-

gambar yang sama di negara-negara manapun. Tentu saja masih juga ada batasan-batasan 

lain yang diatur oleh masing-masing area. Di eropa misalnya - menyangkut proporsi - lebar 

dari tanda gambar pictogram tersebut tidak lebih dari 80% tinggi bidang cetaknya.

Agar berfungsi, pictogram haruslah mudah dikenali dan dimengerti oleh khalayak. Untuk itu, 

gambar – gambar yang dipakai harus dijaga konsisten dan tetap, dan tidak boleh berubah-

ubah bentuk, ukuran, warna, maupun proporsinya. Meskipun kadang signage dihadirkan 

tanpa tulisan-tulisan, picktogram diharapkan dengan mudah dapat diasosiasikan dengan 

pesan yang yang dimaksud.



Signage (standart) diciptakan dalam aturan-aturan bentuk outline border yang spesifik. 

Bentuk outline border ini mewakili fungsi-fungsi pesan yang berbeda. Berikut ini 

beberapa bentuk border outline yang dikenal :

1. Kotak; dipakai untuk menggambarkan bahwa tanda didalamnya adalah sebuah informasi 

kepada khalayak. Bentuk kotak banyak ditemui pada tanda-tanda keamanan, informasi 

publik, dan penanda alat-alat kebakaran. Tanda-tanda ini biasanya merupakan penanda : 

dimana suatu tempat berada, jenis dan karakter tempat, dan informasi sejenisnya. 

2. Lingkaran; dipakai untuk menggambarkan bahwa tanda didalamnya tidak boleh 

diabaikan atau harus diikuti.

3. Segitiga; dipakai untuk menggambarkan peringatan keras, menunjukkan bahaya dan 

ancaman, dan mengharuskan khalayak untuk berhati-hati ketika mereka menjumpai 

tanda-tanda tersebut.



Dalam kasus-kasus tertentu dikenal juga Custom Made Signage, yang 

karakteristiknya tetap saja merupakan petunjuk arah, penanda tempat, peringatan-

peringatan, dll tetapi diterapkan pada satu area tertentu (gedung-gedung pemerintahan, 

umum, area wisata, mal, dll). Biasanya pengelola lebih punya kebebasan membuat sign-

system yang disesuaikan dengan citra area / kawasan tersebut. Custom Made Signage 

mempunyai area disain yang lebih bervariasi, meskipun dalam tanda-tanda tertentu 

(tanda larangan misalnya) diharapkan tetap mengikuti aturan standart dalam informasi-

informasi yang sifatnya universal. 








