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Capaian Pembelajaran

Mahasiswa dapat menyusun positioning diri
untuk menentukan kemampuan unggul yang 
spesifik yang dimilikinya

Kemampuan akhir yang diharapkan
1. Mahasiswa dapat mengidentifikasi positioning diri 

masing-masing di bidang desain
2. Mahasiswa dapat menjelaskan positioning diri 

yang telah dibuat. 



POSITIONING ?

- Menempatkan –
- Posisi -

- Kedudukan -



Ketiga shampo ini memiliki 
positioning tersendiri

untuk dikenal 
oleh masyarakat

Shampo
untuk rambut 
berketombe

Shampo
untuk rambut 

rontok

Shampo
untuk rambut 

hitam mengkilap



Ketiga pedangdut
ini dikenal dengan 

goyangan fenomenal
masing-masing



Jadi apa itu 
POSITIONING

DIRI?



“Positioning Diri adalah menempatkan diri dengan 
membentuk image/kesan yang kuat dan jelas di benak 

orang lain mengenai diri sendiri.” (Montoya: 2009)



Siapa anda 
saat ini?

Fotografer? Desainer Grafis? Advertiser? Animator?



BILA BUKAN 
YANG PERTAMA

Apa yang harus dilakukan?



“desainer grafis untuk hi-tech, 
animasi, dan teknologi
berorientasi industri”

MEMBANGUN POSITIONING

“ilustrator media 
pendidikan anak”

“desainer strategi
untuk produk wisata”

Fotografer wedding
Berkonsep korea, dsb

lebih dari
sekedar graphic 

designer,
web designer, 
logo designer, 

illustrator,
dll



Positioning
adalah

KEUNIKAN

Positioning
adalah

JANJI

Positioning
adalah

PERBEDAANPositioning
adalah

KEPERCAYAAN

PRINSIP 
MEMBANGUN 
POSITIONING



positioning adalah 

JANJI

➜jadi tidak bisa seenaknya
membuat positioning kalau tidak
sanggup memenuhinya, (calon) 

klien akan kecewa dan tidak
percaya

“Your personal brand is a promise to 

your clients… a promise of quality, 

consistency, competency, and 
reliability.”Jason Hartman



positioning adalah 

PERBEDAAN

Harus dapat menunjukkan
perbedaan yang 

memberikan nilai lebih
pada (calon) klien



positioning adalah 

KEUNIKAN

tidak berarti over promise
atau bahkan under promise

Tunjanglah keunikan
tersebut dengan bukti-

bukti track record selama
ini, sehingga anda memiliki

kredibilitas untuk itu



positioning adalah 

KEPERCAYAAN

yakinkan (calon) klien
percaya bahwa anda

berada dalam
positioning tersebut



A complex idea can be 
conveyed with just a single 
still image, namely making 
it possible to absorb large 
amounts of data quickly.

PENUGASAN
Buatlah analisis positioning diri 

seperti contoh di samping!

Kriteria penilaian

1. Kelengkapan aspek analisis
2. Ketepatan identifikasi skill

3. Ketepatan pemilihan 
positioning



RANGKUMAN
Positioning diri penting bagi 
desainer khususnya untuk 

membangun bisnis. 

Positioning diri menjadi dasar 
personal branding yang dapat 

membuat seorang desainer 
menemukan karakternya, 

mengenali keahlian, mendapat 
kepercayaan, dan membuka 
peluang jaringan kerjasama. 



TERIMA KASIH


