
Citra Wacana

POLIGRABS
Creative Studio

BULETIN BULANAN 
Edisi 2/Februari/2021

LEXICON DERETAN ICON

i

K

K



Begitupun juga ketika anda berhenti di rest area setelah melihat papan penunjuk jalan di 

persimpangan. Lalu, anda beranjak ke toilet di sana, anda dapat membedakan dengan 

mudah mana toilet perempuan dan toilet laki-laki meski tidak ada orang dan tulisan di sana. 

Semua ini karena sign/tanda yang anda lihat di sepanjang jalan dan di sekitar anda 

sehingga anda mampu menerima dan memahami informasi dengan cepat.

EDITORIAL 
LEXICON DERETAN ICON
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Ketika anda menyetir mobil dari Jakarta ke Bandung melewati tol, 

anda dapat tiba dengan mudah meskipun belum pernah menyetir 

ke Bandung sebelumnya. Tentu saja bisa, asalkan anda jeli melihat 

rambu-rambu lalu lintas selama perjalanan.



Tanda yang anda lihat sepanjang perjalanan adalah semiotika asosiatif penanda (konsep) 

dan petanda (suara-gambar) sedangkan proses pemberian makna penanda pada petanda 

adalah proses penandaan (signification). Semiotika secara sederhana dapat dielaborasi 

menjadi representasi (tanda atau petanda) - interpretasi (makna yang diciptakan oleh 

pikiran) - objek (konsep atau penanda) dan ketiganya dapat berasosiasi secara sekuensial. 

TANDA DAPAT DIKLASIFIKASIKAN
MENJADI 3 TIPOLOGI BERIKUT:

Ketiga tipe tanda ini ada di sekitar anda, bahkan saat ini ketika anda membaca artikel ini. 

Semiotika juga digunakan dalam studi komunikasi visual untuk meringkas proses 

penyampaian informasi melalui bentuk-bentuk visual yang mudah dimengerti. Terutama 

penggunaan icon yang semakin meluas seiring dengan berkembangnya teknologi informasi. 

Icon secara teknis dibuat dalam bidang 1:1 agar dapat diterapkan pada bidang apapun 

sebagai penanda. Reproduksi visual pada icon menggunakan metode metafora visual atau 

perumpamaan visual untuk memberikannya makna.  Meskipun icon disarankan 

menggunakan penerjemahan dari kata benda untuk mendapatkan bentuk replikatif dan 

memiliki makna langsung, seringkali bentuk icon menggunakan pendekatan hybrid dengan 

menggabungkan indikator icon dengan tipologi tanda lainnya seperti indeks dan simbol 

untuk memenuhi kebutuhan informasi. 

Icon Indeks Simbol

Replikatif 

Makna langsung atau 
asosiatif

Tidak bermakna 
arbitrer

Terhubung secara 
langsung

Dapat diamati atau 
disimpulkan

Tidak bermakna 
arbitrer

Terhubung secara 
diarahkan

Berasal dari nilai atau 
kebiasaan

Bermakna arbitrer atau 
konvensional
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Representasi

InterpretasiObjek
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Pendekatan meta sign/multi sign dalam perancangan icon memungkinkan perkembangan 

fungsi representatif dari icon yang kini bukan hanya mampu menggantikan kata dengan 

makna langsung tapi juga mampu memuat makna asosiatif seperti perintah, saran atau 

larangan. Meta sign bisa saja terdiri dari gabungan antara icon simbol dan index untuk 

memuat pesan tertentu. Perkembangan penggunaan icon ini juga diterapkan pada 

teknologi komputer juga melahirkan klasifikasi baru icon berdasarkan cara icon 

menggambarkan konsep yang direpresentasikannya. Klasifikasi ini memudahkan kita 

memilih dan merancang bentuk icon dan merencanakan potensi penggunaannya. Dalam 

penerapan User Interface, Icon diklasifikasikan kedalam menjadi 4 klasifikasi berikut yaitu:

Icon memiliki lexicon yang lebih kuat dari kata-kata karena kemampuannya untuk 

meneruskan informasi lebih cepat. Icon dapat digunakan pada rambu-rambu lalu lintas, 

navigasi, katalog, diagram, grafik, visualisasi data, hingga identitas visual sebuah lembaga. 

Icon juga mampu memudahkan klasifikasi dan kategorisasi informasi bahkan dapat 

digunakan untuk merepresentasikan data numerik seperti pada piktograf. Terutama, jika 

tujuan komunikasi anda adalah merancang pesan yang dapat dimengerti dengan mudah 

dan cepat, maka icon adalah pilihan visualisasi yang sangat cocok.  

Pada buletin Poligrabs edisi kedua bulan Februari ini, kami akan 
membahas tuntas mengenai icon sebagai bahasa visual. Mulai dari 
mengidentifikasi, memilih hingga merancang icon yang mampu 
merepresentasikan pesan anda. Sehingga pemilihan icon bukan lagi 
persoalan bagus atau tidak, tapi mampu atau tidak icon memuat 
pesan yang ingin disampaikan.

Resemblance icon 
Menggambarkan objek 
secara langsung

Exemplar icon 
Menggambarkan objek 
umum yang asosiatif 
terhadap objek

Symbolic icon
Menggambarkan 
abstraksi keadaan 
asosiatif pada objek

Arbitrary icon
Penggambaran tidak 
memiliki asosiasi langsung 
tapi harus diajarkan
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BAGAIMANA MEMBEDAKAN 
ICON, SIMBOL DAN INDEX

Saat itu, anda akan berpikir untuk mencari icon yang tepat untuk 

mempresentasikannya. Namun ketika anda mencarinya pada mesin pencari, 

anda mendapatkan banyak pilihan icon yang membingungkan. Tidak jarang anda 

malah memilih icon yang salah, ambigu atau tidak tepat dengan konten yang 

ingin anda komunikasikan. 

Ketika anda menyusun presentasi, tentunya anda ingin tampil 
percaya diri dengan menunjukkan desain presentasi yang menarik 
dengan ragam visualisasi pada presentasi anda, baik sebagai 
penyanding teks maupun indikator pada visualisasi data dalam 
presentasi anda.
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Hal ini dapat terjadi ketika anda tidak dapat membedakan antara icon, simbol dan 

indeks sebagai sistem penanda. Meskipun terlihat serupa dan seringkali 

dimasukkan pada query yang sama pada mesin pencari, ketiganya memiliki 

perbedaan yang signifikan sebagai sistem penanda. Dalam studi komunikasi visual 

ketiganya masuk ke dalam studi tipologi tanda yang digunakan untuk 

mempercepat transmisi pesan melalui visualisasi. Berikut adalah penjelasan dari 

ketiga tipologi tanda tersebut.

Indeks merupakan tanda yang mewakili asosiasi 

sebab-akibat dengan objek atau peristiwa. Asosiasi 

pada indeks bersifat langsung baik secara eksplisit 

maupun implisit. Secara ringkas, indeks juga dipahami 

sebagai bukti.

Icon adalah tanda yang mewakili bentuk objek 

secara replikatif. kemiripan icon dengan objek yang 

dimaksudkan dirancang agar mudah dikenali dan 

mewakili makna langsung. Namun, persepsi manusia 

terhadap objek sangat mempengaruhi penafsiran dan 

perancangan icon sehingga variabel konteks sangat 

berperan. 

Simbol merupakan tanda yang mewakili objeknya 

melalui kesepakatan atau persetujuan dalam konteks 

spesifik. Asosiasi antara simbol dengan objek yang 

diwakilinya hanya dimungkinkan jika asosiasi tersebut 

diajarkan baik secara kultural maupun secara langsung. 

Dalam segi bentuk, simbol biasanya mengambil bentuk 

ideografis yang mewakili makna atau konsep tertentu, 

namun tidak menutup kemungkinan simbol juga 

menggunakan bentuk langsung seperti icon ataupun 

asosiatif seperti indeks.
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Perkembangan teknologi informasi dengan mesin pencari membuat kita berpikir 

bahwa semua tanda adalah hal yang sama, tidak peduli itu disebut icon, simbol atau 

indeks. Kita juga kadang terjebak pada asumsi bahwa semua tanda dalam 

komunikasi memiliki peran yang sama yaitu menghadirkan satu untuk mewakili hal 

lain. Namun, kenyataannya setiap tanda memiliki cara dan fungsi komunikasi yang 

berbeda, begitupun juga dalam komunikasi visual.

Meskipun terlihat mudah, pada prakteknya komunikasi visual tidak 
selalu mudah. Pemahaman dasar mengenai bahasa visual 
merupakan titik tolak penting ketika anda ingin mempraktekkan 
komunikasi visual dengan benar. Pemahaman mengenai tipologi 
tanda di atas dapat membantu anda untuk memilah dan memilih 
visualisasi yang tepat bukan hanya karena bentuk satu lebih indah 
dari bentuk lainnya tapi apakah bentuk ini dapat memuat pesan 
yang ingin anda sampaikan dan dapat membantu anda mencapai 
tujuan komunikasi.
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CARA MENGGUNAKAN ICON 
PADA INFOGRAFIS DAN 
VISUALISASI DATA

Penggunaan infografis juga diterapkan pada berbagai media baik media cetak 

maupun digital. Popularitas ini tentunya membuat anda sangat familiar pada 

infografis dan visualisasi data. Jika anda perhatikan berbagai infografis yang 

pernah anda lihat, salah satu elemen visual yang paling sering anda temukan 

dalam infografis dan visualisasi data adalah icon. Baik pada infografis yang berisi 

visualisasi informasi maupun publikasi data statistik. 

Saat ini media massa, perusahaan komersial hingga lembaga 
pemerintahan seringkali menggunakan infografis dan visualisasi data 
untuk mempublikasikan informasi dan data kepada publik. 

i
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Banyaknya penggunaan icon pada infografis dan visualisasi data tentunya bukan 

tanpa alasan. Icon dalam studi komunikasi visual memang memiliki kekuatan 

komunikasi yang luar biasa untuk menggantikan kata dan merepresentasikan 

konsep. Kekuatan icon sebagai alat komunikasi visual dilatari oleh fakta bahwa 

otak manusia mampu memproses informasi visual lebih cepat ketimbang teks 

dengan 40% bagian cerebral cortex otak manusia secara khusus ditujukan untuk 

persepsi visual.  

Pada visualisasi informasi dalam format infografis, icon digunakan bersandingan 

dengan teks untuk meringkas pesan atau meningkatkan kecepatan transmisi pesan 

naratif. Pada visualisasi data, icon digunakan sebagai pengganti teks ataupun 

pengkategorian data. Bahkan, secara eksploratif icon juga dapat dijadikan model 

visualisasi data seperti pada piktograf.

i



Gunakan background yang solid pada icon
Penerapan icon baik pada infografis maupun visualisasi data harus 

dapat dibedakan dengan grafis lainnya untuk menghindari noise dan 

meningkatkan efisiensi icon sebagai akselerator informasi. Diferensiasi 

ini dapat dilakukan dengan memberikan warna latar pada icon yang 

dapat menunjukkan kontras.

BERIKUT ADALAH BEBERAPA TIPS 
UNTUK MENERAPKAN ICON PADA 
INFOGRAFIS DAN VISUALISASI DATA.
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Perhatikan ukuran icon
Tujuan penggunaan icon adalah meringkas dan mempercepat transmisi 

informasi melalui visualisasi. Tujuan ini akan gagal jika icon malah tidak 

terlihat dengan jelas. Oleh karena itu perhatikan ukuran icon agar tetap 

terbaca dan hindari ilustrasi yang kompleks jika bidang icon terlalu kecil.

Gunakan icon label
Pada publikasi yang melibatkan segmen luas, pertimbangkan 

penggunaan label pada icon karena literasi visual tidak selalu seragam 

dan perbedaan konteks geografis, sosial dan kultural seringkali 

memunculkan kesalahan interpretasi terhadap visualisasi icon.

Sandingkan icon dengan teks
Seperti halnya pada penggunaan label icon, penyandingan teks dengan 

icon berguna untuk meningkatkan efisiensi informasi. Pada 

perancangan infografis, penyandingan konten teks dengan icon dapat 

memudahkan identifikasi atau menarik perhatian khalayak untuk 

membaca konten lebih lanjut.

Gunakan icon untuk membedakan konten
Icon dapat digunakan untuk kategorisasi konten dengan cara 

menyandingkannya dengan konten ataupun dengan memberikannya 

indikator warna. Pengkategorian konten menggunakan icon dapat 

diterapkan pada infografis yang memiliki konten yang panjang agar 

tidak didominasi oleh teks. Sedangkan pada visualisasi data 

pengkategorian dengan icon dapat diterapkan pada legenda atau 

keterangan data.

Job

. . .



Perbedaan utama penggunaan icon pada infografis dengan visualisasi data 

terletak pada tujuan komunikasinya. Pada infografis yang merupakan visualisasi 

informasi, icon dapat dieksplorasi dan disusun menjadi ilustrasi ataupun 

pendamping teks karena fungsi naratif dari infografis. Bahkan, anda dapat 

menyusun icon sebagai representasi naratif dalam icon storytelling yang biasanya 

digunakan untuk menjelaskan proses. Namun pada visualisasi data, icon memenuhi 

fungsi deskriptif dan disusun secara sistematis untuk merepresentasikan satuan 

data, kategori dan indikator pada variabel data. 

Penggunaan icon pada infografis dan visualisasi data pada dasarnya mampu 
menambahkan konteks untuk melengkapi informasi dan membuatnya lebih mudah 
dipahami oleh khalayak. Kunci keberhasilannya adalah menjaga konsistensi visual 
antara konten, identitas visual dan icon untuk menghasilkan dampak yang diinginkan. 
Pemahaman mengenai penggunaan icon pada infografis dan visualisasi data dapat 
membantu anda menentukan visualisasi yang tepat bagi informasi dan 
data yang anda sajikan.  
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Hindari penggunaan icon yang berwarna-warni
Icon yang berwarna-warni memang menarik bagi sebagian khalayak, 

namun ragam warna ini dapat mengurangi koneksi konten dengan 

identitas visual. Penggunaan warna monokromatik yang mewakili palet 

warna pada identitas visual yang disandingkan dengan palet warna icon 

merupakan pilihan yang lebih baik untuk menjaga konsistensi pesan 

dengan identitas visual. Selain itu, pilihan warna monochromatic juga 

dapat mengurangi visual noise dan menjaga kejernihan transmisi pesan.

Sesuaikan gaya visual icon dengan acuan identitas visual
Jika anda memiliki sistem identitas visual pada brand anda, sebaiknya 

sesuaikan gaya visual icon dengan identitas visual tersebut untuk 

menjaga konsistensi identitas pada publikasi.

X

BRAND
GUIDE
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Saat ini, setiap perusahaan maupun lembaga membutuhkan eksistensi brand di 
mata publik untuk membedakannya dengan yang lain. Eksistensi brand dapat 
muncul melalui asosiasi terhadap pilihan warna, pemilihan font yang khas 
ataupun penerapan logo. Namun, eksistensi saja tidak cukup. Brand kini harus 
memiliki kemampuan komunikasi visual yang dapat diterapkan pada semua 
publikasinya, website, media sosial, ataupun aplikasi yang dimilikinya. 

BAGAIMANA MERANCANG 
ICON YANG COCOK DENGAN 
IDENTITAS BRAND

Merancang icon spesifik untuk brand merupakan bagian dari perancangan 
sistem visual brand. Berbeda dengan elemen visual lainnya, icon memiliki tugas 
tambahan yaitu mempercepat transmisi pada khalayak dan membangun koneksi 
informasi dengan identitas visual. Seperti pada identitas visual, icon juga memiliki 
komponen visual yaitu warna, garis dan bentuk. Ketiga komponen ini dapat 
disesuaikan dengan komponen visual yang dimiliki identitas visual yaitu warna, font 
dan visualisasi. Berikut adalah tiga poin yang perlu anda perhatikan ketika akan 
merancang icon yang sesuai dengan brand anda.
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Elemen visual lain yang pasti digunakan pada 
identitas visual adalah pilihan font. 
Elemen ini bukan hanya persoalan identifikasi 
tapi juga gaya komunikasi. Bentuk font sangat 

beragam dari tebal dan tipis, geometris atau 

organik, bulat atau runcing, rapat atau jarang, detail 

atau minimalis. Bentuk icon perlu menyesuaikan 

dengan karakter font yang digunakan pada 

identitas visual agar senada ketika digunakan 

sebagai label pada icon. 

SESUAIKAN LABEL ICON 
DENGAN PILIHAN FONT

Setelah menyesuaikan warna dan font, terakhir dan paling penting adalah menyesuaikan 
dengan gaya visual pada identitas visual brand. Pada tahapan perancangan bentuk ini 

anda perlu mempertimbangkan penggunaan warna, bentuk dan garis pada icon secara 

bersamaan. Penerapan icon pada media, familiaritas audiens dan akurasi pesan juga sangat 

berpengaruh ketika melakukan perancangan bentuk untuk menghindari ambiguitas. 

SESUAIKAN BENTUK ICON 
DENGAN GAYA VISUAL BRAND



SESUAIKAN ICON 
DENGAN PALET WARNA
Warna adalah elemen visual yang paling mencolok dari identitas visual brand. Dalam 
perancangan icon untuk identitas visual, gunakanlah warna yang sama dengan warna 
pilihan brand, atau jika memungkinkan untuk eksplorasi gunakanlah kombinasi warna 

dengan acuan roda warna menggunakan pendekatan komplementer (kombinasi dua warna 

yang berseberangan pada roda warna), analog (dua hingga lima warna yang berurutan pada 

roda warna) atau triad (pilihan warna dari segitiga silang pada roda warna).

Ketika melakukan eksplorasi warna, maka jangan lupa untuk menyesuaikan kualitas warna. 

Jika kebanyakan aset visual pada identitas visual brand menggunakan warna pastel maka 

jangan gunakan icon set berwarna neon, begitupun sebaliknya. Mengatur saturasi, hue dan 

kecerahan warna sangat penting untuk menjaga konsistensi warna icon dengan warna 

identitas visual brand.

Melalui perancangan icon spesifik pada identitas visual, kita dapat 
menempatkan icon sebagai bagian dari narasi visual brand. Keunikan 
dan kekhususan icon yang dirancang sebagai bagian dari identitas visual 
akan memudahkan penerapan identitas visual pada berbagai kebutuhan 
terutama dalam hal publikasi dan user interface bagi aset digital brand. 
Dengan begitu, akselerasi komunikasi brand dapat dicapai melalui 
konsistensi pesan dan visualisasi.
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DARIMANA ASALNYA 
SIMBOL HATI MENJADI CINTA

Namun, pernahkah anda bertanya sejak kapan simbol hati merepresentasikan cinta 

yang romantis bahkan meluas menjadi representasi emosi kasih sayang yang abstrak. 

Asosiasi bentuk hati dengan emosi ini tidak terjadi begitu saja, melainkan berkelit dan 

berkelindan dengan sejarah pembelajaran visual dalam peradaban manusia hingga 

akhirnya menjadi simbol yang universal. 

Familiaritas simbol hati 
pada momen valentine bulan 
Februari ini anda akan menemukan 
banyak simbol hati bertebaran 
di mana-mana mulai dari coklat yang 
anda terima dari orang terkasih, hingga interior 
coffee shop yang anda singgahi. Meski anda tidak 
merayakan valentine, serbuan visual simbol hati 
akan mengelilingi anda di bulan ini.



Anehnya, kita tahu bahwa cinta dan seluruh emosi 

tidak terjadi di hati melainkan pada otak kita. Bagi 

orang indonesia assosiasi ini mungkin lebih aneh lagi 

karena hati adalah organ dalam tubuh manusia yang 

berfungsi sebagai penawar racun dari makanan dan 

minuman yang kita konsumsi setiap hari. Bagi orang 

yang berbahasa Inggris, hati (heart) juga diartikan 

sebagai jantung yang berfungsi mengalirkan darah 

ke seluruh tubuh. Jelas sudah emosi tidak muncul 

pada kedua organ tersebut, karena emosi adalah 

bagian dari fungsi sensorik otak.

Namun, dalam sejarah peradaban manusia banyak peradaban yang 

menggambarkan hati sebagai pusat bagi spiritualitas dan emosi manusia. 

Pemaknaan yang serupa pada istilah “hati” ini dapat ditemukan pada peradaban 

Yunani, Romawi dan Teotihuacans di Mexico. Dalam sastra Indonesia dan melayu 

juga istilah “hati” menempati makna yang sama. Padanan istilah ini tentunya terjadi 

jauh sebelum valentine menjadi budaya populer yang dirayakan setiap tanggal 14 

Februari. Maka, tidak heran jika istilah “hati” memiliki asosiasi dengan cinta dan kasih 

sayang sebagai bagian dari emosi manusia.
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Ada banyak versi yang menjelaskan muasal bentuk hati pada simbol hati yang 

populer hingga saat ini. Namun ada dua versi penjelasan yang saling menarik 

untuk dibahas pada artikel ini. Versi pertama membawa kita jauh ke Libya pada 

era sebelum masehi tepatnya pada 510-490 SM. Jejak visual yang ditemukan dari 

koin drachma yang berlaku pada era Romawi kuno bergambar biji silphium yang 

berbentuk menyerupai simbol hati modern. Silphium sendiri dikenal memiliki 

khasiat kontrasepsi dan menjadi komoditas perdagangan yang menguntungkan 

pada era tersebut. Spekulasi bahwa simbol ini menghasilkan asosiasi antara cinta dan 

nafsu karena khasiat kontrasepsi silphium agak meragukan, lebih memungkinkan 

jika penerapan icon silphium ini karena nilai ekonominya yang tinggi pada saat itu. 

Memahami asosiasi istilah “hati” dengan konsepsi “cinta” tidak lantas menggiring kita 

pada kesimpulan dan kesepakatan terhadap bentuk hati yang populer saat ini. 

Karena, jika diperhatikan lebih detail bentuk simbol hati sama sekali tidak mirip 

dengan organ tubuh yang dimaksud (jantung atau hati), malah lebih mirip bagian 

tubuh lainnya. Lantas dari mana simbol hati mendapatkan bentuk populernya yang 

bertahan hingga saat ini?



Sejak abad ke-16 penggunaan simbol hati sebagai representasi cinta semakin sering 

digunakan. Simbol hati dapat ditemukan pada berbagai lukisan, bross mewah, 

medali, ukiran pada baju zirah, gagang pedang, hingga kartu permainan, meskipun 

kadang tidak memiliki asosiasi dengan konsep cinta. Setelah revolusi industri dan 

ditemukannya mesin cetak simbol hati sebagai representasi cinta kembali 

populer melalui kartu ucapan valentine yang dicetak di Amerika pada tahun 1840 

dan direproduksi ulang oleh Hallmark pada tahun 1913. Selain di Amerika Serikat, 

kartu ucapan valentine yang menggunakan bentuk hati juga dibuat di Perancis 

pada tahun 1900. Sejak saat itu simbol hati terus berasosiasi dengan perayaan 

valentine dan konsep cinta yang romantis. 

Makna asosiatif simbol hati dengan konsep cinta pun terus berkembang 

melampaui batasan konsep cinta romantis di ujung pena seorang desainer grafis. 

Pada tahun 1977 Milton Glaser menciptakan logo “I love New York” menggunakan 

simbol hati sebagai pengganti kata cinta. Sejak saat itu simbol hati bukan lagi 

mewakili konsep yang abstrak tapi telah menjadi kata kerja dari cinta menjadi 

mencintai. Setelah menjadi kata kerja simbol ini ideografi yang dapat digunakan 

untuk membantu proses akselerasi komunikasi. 
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Terbukti pada tahun 1999, NTT DoCoMO, sebuah perusahaan provider dari Jepang 

memperkenalkan satu set emoji berisi 176 simbol yang dibuat untuk komunikasi 

mobile/seluler yang lima diantaranya menggunakan simbol hati untuk 

merepresentasikan emosi dari jatuh cinta hingga patah hati. Sejak saat itu 

penggunaan simbol hati menjadi lazim dalam format ideografi yang sering kita 

temukan pada berbagai platform digital termasuk pada media sosial untuk 

menunjukkan kita menyukai posting konten teman kita. 

Saat ini, simbol hati bukan hanya menjadi representasi cinta romantis 
tapi telah menjadi tanda universal untuk pernyataan emosi, bahkan 
berevolusi menjadi kata kerja yang mewakilkan perasaan kita 
terhadap suatu peristiwa atau objek. Jadi, ketika cinta mengepung 
anda dari segala penjuru pada bulan ini, jangan khawatir berikanlah 
reaksi yang tepat lewat tombol “love”. 
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Hubungi kami

(+62) 85797194970

www.poligrabs.com

headquarter@poligrabs.com
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Poligrabs membantu anda 
menyampaikan pesan dan informasi 
kepada audience dan segmentasi 
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