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Sign System 
�  suatu simbol yang bertujuan sebagai 

media dalam melakukan interaksi 
manusia dalam ruang publik.  

� Dalam pengertian lainnya, sign system 
juga sebagai petunjuk bagi mereka yang 
membutuhkannya. Sign system pun harus 
mempunyai fungsi yang jelas dan efisien.  



�   Peirce dalam Sign In Use, (seperti dikutip 
Septianto, 2010) menyatakan bahwa sign 
adalah tanda berbentuk simbol yang 
dapat mengartikan suatu pesan atau 
istilah, sign dibuat untuk menjadi 
pembeda atau pembanding dengan 
tanda-tanda yang lain.  



�   Raymond Boudon dalam Sign In Use, 
(seperti dikutip Septianto, 2010) System 
adalah suatu cara untuk melaksanakan 
sebuah perencanaan yang telah ada, 
system juga dapat diartikan menjadi 
sebuah siasat atau cara untuk dapat 
menyampaikan sesuatu dengan baik dan 
mudah.  



Pembuatan sign system juga 
memilki kriteria tersendiri : 
� Harus mudah dilihat 
� Mudah dimengerti 
� Penempatannya benar 
� Mudah dipercaya (kebenarannya dapat 

dibuktikan 
� Mudah dibaca untuk mereka yang 

membutuhkannya 
� Bersifat jangka panjang 



Sign system yang baik harus 
memenuhi empat kriteria Julianto 

(2010)  : 
� Mudah dilihat  
� Mudah Dibaca  
� Mudah Dimengerti  
� Dapat Dipercaya  



 
Jenis-Jenis Sign System  
 

� Tanda Pengenal (Identification)  
 Tanda pengenal adalah tanda yang 
digunakan untuk membedakan antara 
suatu objek dengan objek lainnya, seperti 
identitas kantor, gedung, perusahaan 
atau produk.  



� Tanda Petunjuk dan Informasi  
 Tanda ini berupa tanda yang berguna 
untuk mengarahkan suatu objek sasaran 
dengan menginformasikan dimana suatu 
lokasi atau benda tersebut berada.  



� Tanda Petunjuk Arah (Direction)  
 Tanda petunjuk arah adalah tanda-tanda 
yang mencakup arah panah yang 
mampu mengarahkan objek sasaran 
menuju suatu tempat, seperti ruangan, 
jalan ataupun fasilitas lainnya.  



� Tanda Larangan dan Peringatan 
(Regulation)  

 Tanda ini berujuan untuk 
menginformasikan mengenai apa yang 
tidak boleh dikerjakan atau dilarang. 
Selain itu, tanda ini juga menginformasi 
agar audiens berhati-hati.  



� Tanda Pemberitahuan Resmi  
 Tanda ini menunjukan informasi tentang 
pemberitahuan resmi dan agar tidak 
dikacaukan dengan tanda – tanda 
petunjuk.  



CONTOH: 











Struktur Perancangan: 
1.  Latar Belakang Masalah dan Identifikasi 

Masalah, Fokus Permasalahan 
2.  Situasi dan Kondisi (diperkuat oleh 

wawancara setempat) 
 Didukung dengan SES/Topografi/MAP 

3.  Kondisi Sign System yang ada 
4.  Analisis SWOT 
5.  Konsep Perancangan Visual (Strategi 

Perancangan , Strategi Kreatif, Konsep 
Visual), arti dari rancangan 















Contoh picktograph sign systems 
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