
Pengantar dekave
http://ramakertamukti.wordpress.com

rama property



Definisi :

• Desain Komunikasi Visual adalah ilmu 
yang mempelajari konsep komunikasi 
dan ungkapan kreatif, teknik dan media 
untuk menyampaikan pesan dan untuk menyampaikan pesan dan 
gagasan secara visual, termasuk audio 
dengan mengolah elemen desain grafis 
berupa bentuk gambar, huruf dan warna, 
serta tata letaknya, sehingga pesan dan 
gagasan dapat diterima oleh 
sasarannya. 
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Menurut Widagdo (1993:31

desain komunikasi visual dalam 

pengertian modern adalah desain yang 

dihasilkan dari rasionalitas. Dilandasi 

pengetahuan, bersifat rasional, dan pengetahuan, bersifat rasional, dan 

pragmatis. 

rama property



menurut A.D. Pirous (1989)

Desain komunikasi visual, yang dalam bentuk 
kehadirannya seringkali perlu ditunjang dengan 
suara, pada hakikatnya adalah suatu bahasa. 

pertama, memahami betul seluk beluk bentuk 
pesan yang ingin disampaikan.pesan yang ingin disampaikan.

Kedua, mengetahui kemampuan menafsir serta 
kecenderungan kondisi fisik maupun psikis 
kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.

Ketiga, harus dapat memilih jenis bahasa dan 
gaya bahasa yang serasi dengan pesan yang 
dibawakannya. 
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• Desain komunikasi visual adalah ilmu 

yang mempelajari konsep komunikasi dan 

ungkapan daya kreatif, yang diaplikasikan 

dalam berbagai media komunikasi visual dalam berbagai media komunikasi visual 

dengan mengolah elemen desain grafis 

terdiri dari gambar (ilustrasi), huruf, warna, 

komposisi dan layout. 
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Prinsip dekave!

• Pesan visual harus kreatif (asli, inovatif 

dan lancar), komunikatif, efisien dan 

efektif, sekaligus indah/estetis. 
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Perlunya dekave:!

1. Mengenal konsep Desain Komunikasi Visual sebagai 
Dasar Perancangan/Desain dan Strategi Komunikasi.
2. Mengenal Desain Grafis (Desain Komunikasi Visual) 
dan Bahasa Rupa sebagai Pengolah Visual Data 
Informasi.
3. Mengenal secara teknis prinsip, proses teknologi 3. Mengenal secara teknis prinsip, proses teknologi 
informatika dan sistem informasi manajemen.
4. Memahami elemen desain grafis sebagai alat 
penyampai pesan yang efektif, efisien, komunikatif dan 
estetis kreatif dalam konteks konsep-policy/planning/ 
strategy dan implementasi serta evaluasi. 
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Perlunya dekave:!

5. Memahami strategi komunikasi, psikologi dan sosial/ 
antropologi budaya.
6. Memahami beberapa media baru, terutama dunia 
media / ruang cyber serta tekniknya, yaitu:
a. Animasi – Audio Visual (Mix Media)
b. Interaktif media dan web/website yang biasa b. Interaktif media dan web/website yang biasa 
dipergunakan untuk melengkapi E-media dan 
Mixmedia/Multimedia.
7. Menguasai konsep perancangan / desain komunikasi 
visual dan pemasaran global secara 
universal.Menguasai proses dan tehnik perancangan 
/desain yang dapat mengantisipasi perkembangan dunia 
kewirausahaan/enterprenuership. 
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