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Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk membuat manual standar grafis atau lazim 
disebut Graphic Standar Manual (GSM) identitas visual Universitas Negeri Makassar 
(UNM). Citra sebuah perguruan tinggi dapat dinilai dari konsistensinya menerapkan 
identitas visual dalam berbagai media. Konsistensi dalam penggunaan identitas visual 
dapat menjadi langkah awal untuk membangun citra/branding perguruan tinggi yang 
lebih modern dan profesional. Perancangan dimulai dengan melakukan riset desain 
secara kualitatif yang mencakup tiga tahapan utama yaitu: analisis, sintesis, dan evaluasi. 
Pada proses analisa, dilakukan identifikasi masalah terhadap penggunaan identitas visual 
UNM sebelumnya. Analisa juga dilakukan terhadap sumber inspirasi dalam penciptaan 
citra visual dan positioning perguruan tinggi. Dalam proses analisa, diputuskan bahwa 
konsistensi penggunaan identitas visual UNM dimulai dengan penciptaan logotype 
"UNM". Dalam proses sintesa, dilakukan upaya pemindahan makna ideologis simbol 
ikonik UNM yakni Menara Pinisi menjadi logotype "UNM", kemudian dilanjutkan dengan 
simulasi penerapan logotype "UNM" pada beberapa media. Evaluasi dilakukan dengan 
menganalisa kesesuaian makna logotype "UNM" dengan Menara Pinisi sebagai simbol 
ikonik UNM dan menjadi representasi visual citra perguruan tinggi yang ingin dicapai. 
Dari penelitian ini disimpulkan bahwa peningkatan citra UNM melalui identitas visual 
dapat dimulai dari konsistensi penggunaan logotype "UNM", karena itu penciptaan 
logotype "UNM" harus mampu merepresentasikan citra UNM yang saat ini secara 
ideologis dan ikonik diwakili oleh Menara Pinisi UNM. Logotype "UNM" akan menjadi 
dasar dalam standardisasi identitas visual UNM. Proses perancangan logotype dan 
panduan penggunaan identitas visual akan dirangkum dan dibakukan dalam sebuah 
manual standar grafis/Graphic Standard Manual UNM.  
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PENDAHULUAN 
Latar Belakang  

Corporate visual identity adalah suatu bentuk visual dan ekspresi grafis dari image dan 
identitas suatu lembaga atau perusahaan. Sebagai bentuk visual, corporate visual identity 
menampilkan simbol yang mencerminkan image yang hendak disampaikan. Sebagai suatu 
ekspresi grafis, sebuah identitas visual dapat diciptakan dan mempengaruhi nasib dari entitas 
yang diwakilinya. Cenadi (Christine Suharto Cenadi 1999) mengemukakan bahwa corporate 
visual identity system adalah penerapan secara sistematis simbol-simbol visual dalam setiap 
items dan event perusahaan. Simbol-simbol visual tadi tidak hanya berbentuk logo atau 
signature, tapi juga disertai dengan ketentuan dan elemen-elemen lainnya misalnya 
ketentuan konfigurasi logo, tampilan logo dalam reversed version, penentuan huruf 
korporasi, tagline dll. yang diaplikasikan secara baku dan konsisten.  
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Lebih lanjut Cenadi (Christine Suharto Cenadi 1999) mengemukakan bahwa sebuah 
corporate visual identity dirancang sebagai identitas yang menggambarkan keseluruhan citra 
perusahaan. Oleh karena itu, Sebuah corporate visual identity yang efektif harus memiliki 
karakter-karakter sebagai berikut: 1) Simbolisme yang sederhana tetapi mengena; 2) 
mempunyai pemicu visual yang kuat; 3. identitas sebagai alat promosi dan pemasaran; 4. 
corporate visual identity harus dapat diingat dan mengesankan. Corporate visual identity yang 
baik mempunyai dua sifat: mengusulkan (suggestiveness) dan mengingatkan (recall). Bila 
konsumen ingin membeli suatu produk, maka ia akan teringat nama suatu perusahaan, ini 
disebut mengusulkan (suggestion). Bila konsumen ini kemudian datang lagi dan membeli 
produk yang sama dan ia menghubungkan kembali dengan produsennya, maka ini disebut 
mengingatkan (recall).  

Salah satu implementasi yang paling populer terkait identitas visual adalah logo. 
Penggunaan logo yang kita kenal sekarang ini awalnya hanyalah sekedar lambang, simbol, 
atau maskot yang merupakan identitas suatu kelompok, suku bangsa, atau negara. Seiring 
berjalannya industrialisasi, kebutuhan terhadap logo kemudian semakin meningkat. Saat ini 
banyak sekali jenis logo yang beredar di masyarakat. Tapi pada dasarnya logo terbagi atas 
Logotype, yaitu Logo yang menggunakan wordmark (kata/nama dengan unsur tipografi), 
Logogram, yaitu logo yang menggunakan ikon (ilustratif atau inisial), serta jenis logo yang 
merupakan penggabungan antara keduanya.  

Logotype atau logo yang berupa tulisan adalah salah satu cara untuk 
memperkenalkan sebuah entitas/lembaga kepada khalayak. Meski sebuah lembaga sudah 
memiliki logo sebelumnya berupa logogram, perusahaan tersebut biasanya juga membuat 
sebuah alternatif logo sekunder berupa kombinasi logogram dan logotype, atau membuat 
alternatif typeface yang mengharuskan semua penulisan identitas lembaga menggunakan 
logotype tersebut. Tata cara penggunaan identitas visual seperti logo dan logotype ini 
kemudian menjadi dasar penyusunan manual standar grafis atau populer disebut Graphic 
Standar Manual (GSM). 

Membangun branding melalui identitas visual bagi perguruan tinggi saat ini telah 
menjadi strategi yang lebih populer sebagai cara membedakannya dengan perguruan tinggi 
lain. Dholakia (Dholakia and Acciardo 2014) mengemukakan bahwa kompleksitas sistem 
pendidikan tinggi membuat proses branding dan re-branding melalui standardisasi identitas 
visual menjadi sesuatu yang penting. Sebuah perguruan tinggi bisa mendefinisikan positioning 
dan menerapkannya melalui eksekusi kreatif yang selaras dan mempertimbangkan beberapa 
faktor, menghasilkan kampanye branding yang selanjutnya akan diukur strategi komunikasi. 

  
Tinjauan Pustaka  

Sebagai sebuah perguruan tinggi negeri unggul di Indonesia, Universitas Negeri 
Makassar (UNM) juga menyadari pentingnya penggunaan logotype untuk melengkapi 
lambang yang sudah ada sebelumnya. Hal ini merujuk pada beberapa perguruan tinggi yang 
membangun citra melalui logotype untuk menuliskan singkatan perguruan tinggi tersebut. 
Beberapa perguruan tinggi di Indonesia yang memberi perhatian khusus pada logotype antara 
lain Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas 
Negeri Surabaya (UNESA), dan Universitas Negeri Malang (UM). Diseluruh dunia, penggunaan 
typeface pada identitas visual perguruan tinggi adalah hal yang jamak ditemukan. Ada 
typeface yang menjadi satu kesatuan dengan logo utama (logo primer), ada juga typeface 
yang berfungsi sebagai logo sekunder. Penggunaan typeface baik sebagai logo primer maupun 
sekunder membutuhkan perencanaan desain untuk menemukan bentuk huruf (typeface) 
yang sesuai dengan citra yang ingin ditampilkan. 
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Gambar 1. Logotype beberapa perguruan tinggi di Indonesia 

 
Sistem identitas visual yang terencana seperti logo dan logotype yang standar adalah 

langkah awal yang perlu dilakukan oleh UNM untuk meletakkan citra perguruan tinggi yang 
positif, maju dan profesional. Konsistensi UNM dalam penerapan identitas visual dan fokus 
membenahi hal-hal sederhana tapi penting seperti logotype dan turunan identitas visual 
lainnya dapat membantu meningkatkan persepsi masyarakat bahwa UNM adalah perguruan 
tinggi modern dan profesional. Menurut Gebarowski (Marcin Gębarowski 2014), sebuah 
perguruan tinggi (seperti UNM), untuk berhasil berkomunikasi dengan perwakilan dari 
berbagai kelompok dari lingkungan mereka harus menggunakan semua instrumen komunikasi 
pemasaran yang tersedia dengan cara yang dipikirkan dan masuk akal, salah satunya melalui 
sistem identitas visual. Sistem identitas visual sebuah perguruan tinggi adalah salah satu 
bentuk komunikasi yang sangat penting dari sudut pandang pencapaian tujuan pemasaran 
yang non-material mengacu pada citra organisasi. Lebih lanjut Gebarowski menekankan 
bahwa identitas visual adalah salah satu elemen kunci yang menentukan apakah entitas 
perguruan tinggi mencapai keunggulan kompetitif. Citra sebuah perguruan tinggi di 
lingkungannya ditentukan oleh penerapan yang konsisten dari sistem identitas visual, yang 
mencakup rekomendasi mengenai berfungsinya suatu organisasi dalam lingkup penanda 
(simbolisme).  

Penelitian ini bertujuan untuk membentuk sebuah sistem identitas visual yang mampu 
mewakili citra UNM sebagai perguruan tinggi unggul. Untuk mencapai tujuan tersebut, 
penelitian bagian pertama ini kemudian fokus pada penciptaan logotype "UNM" sebagai dasar 
standardisasi identitas visual Universitas Negeri Makassar. Manfaat penuh dari sistem 
identitas visual ditentukan oleh proses manajemen yang meliputi tahap persiapan sistem 
penanda, fase implementasi, serta pemanfaatan dan pemantauan sistem identitas visual yang 
telah dilakukan secara konsisten. Manajemen identitas visual adalah salah satu aspek 
terperinci untuk membangun citra yang komprehensif dari suatu organisasi perguruan tinggi 
seperti UNM. Implementasi dan pemanfaatan sistem identitas visual dibagi dalam beberapa 
tahapan utama dan merupakan sebuah proses terencana yang terdiri dari beberapa tahapan 
yaitu: 1) audit; menganalisis citra terkini dan potensi organisasi UNM dimasa depan; 2) 
strategi; menyusun strategi/konsep yang mengacu pada semua perubahan citra saat ini dari 
organisasi UNM; 3) merancang; melakukan proses perancangan standardisasi identitas visual 
UNM; 4) organize; merencanakan prosedur kerja yang akurat yang bertujuan untuk 
implementasi sistem yang efisien dan mengelolanya; 5) promosi; mempromosikan konsep 
baik dalam dimensi internal maupun eksternal UNM; 6) implementasi; meluncurkan standard 
perilaku, menyiapkan alat, menjaga konsistensi pesan, mengadakan sosialisasi; 7) produksi; 
implementasi fisik elemen sistem identitas visual UNM dan memulai pemanfaatan sistem 
tersebut. 
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METODOLOGI PENCIPTAAN  
Konsep Dasar Penciptaan  

Penciptaan logotype "UNM" sebagai bagian identitas visual UNM dimaksudkan 
sebagai upaya untuk membangun citra Universitas Negeri Makassar sebagai salah satu 
perguruan tinggi unggul di Indonesia. Dalam proses penciptaannya, metodologi dasar yang 
digunakan adalah teori Barret (Berger 2013) yang memfokuskan pada hubungan antara 
proses penciptaan sebuah karya seni dengan penciptaan pemikiran atas karya tersebut. 
Konsep dasar penciptaan berdasarkan Barret  kemudian dikolaborasikan dengan beberapa 
teori dasar tentang ikon dan tanda, antara lain: 
 Representasi Visual dan Persepsi Visual; Menurut Lawson (Lawson 1980) persepsi berasal 

dari kata latin: percipere, artinya menerima. Kemudian berkembang menjadi perceptio atau 
perception dalam bahasa Inggris. Persepsi berarti gambaran indrawi atas ciri-ciri struktural 
luar dari obyek-obyek dan proses-proses dunia material yang langsung mempengaruhi 
organ-organ indrawi. Berkaitan dengan hal itu, obyek persepsi adalah apa saja yang hadir 
pada kesadaran, termasuk data indrawi, gambaran (image), ilusi, visi, ide dan konsep. 
Persepsi dianggap pula sebagai organisasi dan interpretasi atas data indrawi kasar. Dengan 
kata lain, persepsi didasarkan pada pencerapan-pencerapan.  

 Semiotika Analisis Tanda; Menurut Tinarbuko (Sumbo Tinarbuko 2003) Logo sebagai 
sebuah karya Desain Komunikasi Visual  mempunyai tanda verbal (bahasa) dan visual, serta 
merujuk bahwa teks desain komunikasi visual dan penyajian visualnya mengandung ikon 
terutama berfungsi dalam sistem non-kebahasaan untuk mendukung pesan kebahasaan. 
Metafora adalah peminjaman suatu entitas pada entitas yang lain, meminjam satu objek 
atau menggabungkan satu objek yang berbeda pada objek lain dengan tujuan 
memindahkan makna yang ada pada objek yang dipinjam dengan harapan makna tersebut 
dapat terbangun pada objek yang meminjam. Penggabungan dua objek tersebut dapat 
dilakukan dengan cara: (1) Mimesis, yaitu peniruan seutuhnya dari objek yang dipinjam; (2) 
Stilasi, atau penggayaan, yaitu proses peniruan dari satu objek dengan cara melebih-
lebihkan satu bagian, dan mengurangi bagian yang lain; (3) Abstraksi, adalah proses 
peniruan terhadap satu entitas, hanya saja peniruan tersebut lebih bersifat mendasar, 
esensial, sehingga terjadi perbedaan signifikan antara objek yang diolah dengan objek yang 
menjadi inspirasi. 

Teory Ikonografi dan ikonologi; Teori ini dikemukakan oleh Erwin Panofsky (Panofsky 
1980). Panofsky mengklaim bahwa ikonografi bersifat deskriptif dan classificatory, sedangkan 
ikonologi bersifat identifikasi. Panofsky menjelaskan tiga cara dalam pemaknaan karya seni 
yakni: 1) deksripsi pra-ikonografis menangkap pemaknaan pertama (primer) suatu karya seni 
dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk yang masih murni seperti konfigurasi garis dan 
warna. Bentuk-bentuk itu dianggap sebagai representasi suatu obyek alamiah; 2) tahap untuk 
mengidentifikasi makna sekunder terhadap aspek representasi, baik metafora maupun 
alegori, yaitu cerita yang dikisahkan dalam bentuk lambang-lambang, dengan melihat 
hubungan antara motif sebuah karya seni dengan unsur, konsep atau makna yang terkait 
dengan peristiwa yang diangkat dalam sebuah gambar, menjelaskan pemaknaan sebuah karya 
seni dari sumber-sumber literatur; 3) interpretasi ikonologis adalah cara memahami karya 
seni melalui penetapan makna isinya dengan menyingkap prinsip-prinsip yang terkandung di 
dalamnya. 
 
Tahapan Penciptaan  

Tahapan penciptaan logotype "UNM" mengadaptasi konsep Design Thinking dari IDEO 
(Brown and Rowe 2008) dengan beberapa modifikasi. Tahapan penciptaan karya desain 
berbasis Design Thinking pada dasarnya adalah konsep desain yang human centered design 
(Stewart 2011) dengan 5 tahapan utama yaitu: Empathize, Define, Ideate, Prototype, dan 
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Test. Modifikasi terhadap proses penciptaan berbasis design thinking kemudian menjadi 3 
tahapan utama yakni observasi dan analisis (adaptasi dari empathize dan define), eksplorasi 
dan sintesis (adaptasi dari ideate dan prototype), dan evaluasi (adaptasi dari test/evaluate). 
1. Observasi dan Analisis 

Tahapan pertama dalam penciptaan logotype "UNM" adalah analisis dan observasi 
terhadap penulisan akronim "UNM" yang ada dilingkungan kampus UNM. Observasi terutama 
dilakukan terhadap penulisan akronim "UNM" yang dibuat monumental dan mudah dilihat. 
Observasi terhadap simbolisasi akronim "UNM" yang berupa monumen didasari pemikiran 
bahwa karakter logotype "UNM" yang dibuat memang ditujukan untuk membangun 
awareness karena dibuat permanen, berukuran besar dan menjadi simbol untuk mewakili 
entitas tertentu dibawah naungan UNM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 2. Observasi beberapa penulisan akronim "UNM". 
Dari observasi terhadap beberapa penanda UNM di lingkungan kampus, ditemukan 

inkonsistensi dalam penulisan akronim "UNM". Hal ini menandakan bahwa dalam konteks 
identitas visual, penulisan akronim "UNM" belum mampu menjadi sebuah sistem identitas 
visual yang mewakili citra UNM sebagai perguruan tinggi unggul terakreditasi "A" di Indonesia. 
Sebagai pembanding, observasi juga dilakukan terhadap perguruan tinggi yang menjadikan 
logotype-nya menjadi identitas visual yang ikonik. Salah satu perguruan tinggi yang 
menerapkan hal tersebut adalah Universitas Negeri Malang (UM). 

 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Observasi logotype sebagai ikon di Universitas Negeri Malang (UM). 

 
2. Eksplorasi dan Sintesis 

Proses selanjutnya dalam perancangan logotype "UNM" adalah melakukan eksplorasi 
terhadap lambang dan ikon UNM. Eksplorasi terhadap lambang UNM dilakukan dengan 
mengamati representasi visual beserta makna yang terkandung didalamnya. Dikutip dari 
Permenrisktekdikti No. 7 Tahun 2018 tentang Statuta UNM, lambang UNM adalah sebagai 
berikut:  
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Gambar 4. Lambang resmi UNM sesuai Permenristekdikti No. 7 Tahun 2018 tentang Statuta 

UNM 
UNM memiliki lambang berbentuk lingkaran yang berwarna hitam dengan lingkaran 

kecil berwarna terang sebagai simbol penerang, UNM diibaratkan menjadi pusat kajian ilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni. Pada lingkaran kecil terdapat tiga bentuk segitiga bermakna 
ganda yakni lontaraq dan layar perahu Pinisi yang condong ke kanan. Bentuk segitiga 
berjumlah tiga bermakna Tridharma perguruan Tinggi, condong ke kanan menunjukkan ke 
arah hal-hal yang baik. Bagian luar lingkaran kecil terbagi atas dua bagian yaitu: pada bagian 
bawah terdapat empat bidang yang menggambarkan dasar falsafah hidup masyarakat 
Sulawesi Selatan dengan istilah Sulapa Eppa (empat persegi). Sulapa Eppa mempunyai arti 
bahwa manusia berasal dari empat unsur yaitu tanah, air, api, dan angin, dan dimaknakan 
pula empat kesadaran yakni : sadar akan diri sendiri, sadar akan keberadaan orang lain 
(sesama), sadar akan alam semesta beserta isinya dan sadar akan adanya Tuhan Pencipta 
segalanya. Di bagian atas terdapat tulisan UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR dan di bagian 
bawah terdapat tulisan UNM. Tulisan menggunakan font Trajan Bold, yang dibatasi 2 buah 
tanda bintang. Warna keseluruhan terdiri atas gelap dan terang sebagai simbol siang dan 
malam, yang memaknakan bahwa manusia tidak dapat lepas dari kedua suasana, yakni: 
terang mengandung suci/agung, gelap mengandung makna kedalaman/ketekunan. 

Eksplorasi untuk proses sintesis juga dilakukan dengan cara mengamati gedung pusat 
pelayanan akademik UNM yaitu Menara Pinisi. Menara Pinisi yang didesain oleh Yu Sing, saat 
ini telah menjadi landmark yang paling ikonik dari UNM. Hampir seluruh materi publikasi yang 
dibuat oleh civitas UNM senantiasa menampilkan gedung ini sebagai ikon. Eksplorasi Menara 
Pinisi sebagai ikon UNM dilakukan dengan mengamati bentuk visual beserta bagian-bagian 
yang menjadi ciri khasnya. Menurut Yu Sing (Sofyan Salam 2016) eksplorasi desain Menara 
Pinisi UNM mengutamakan pendalaman kearifan lokal sebagai sumber inspirasi, yaitu makna 
lambang UNM, rumah tradisional Makassar, falsafah hidup masyarakat Sulawesi Selatan 
(Sulapa Eppa/empat persegi), dan mahakarya Perahu Pinisi sebagai simbol kejayaan, 
kebanggaan, dan keagungan. Serangkaian eksekusi bentuk dan detail-detail solusi desain yang 
bersumber pada kearifan lokal, dipercaya mampu membentuk lingkungan kampus masa kini 
yang berkelas internasional. Beberapa identitas visual kegiatan di UNM dan Makassar 
mengambil bentuk Menara Pinisi untuk mewakili ikon UNM dan juga Makassar 
(Nurabdiansyah 2019). 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Observasi Menara Pinisi sebagai ikon UNM. 
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Gambar 6. Proses sketsa dan sintesis Logotype "UNM" berdasarkan hasil observasi 
 
 
 

 
Gambar 7. Proses digitalisasi dan evaluasi logotype "UNM" 

 
3. Evaluasi 

Logotype "UNM" yang diciptakan kemudian dievaluasi untuk mengurai proses 
peminjaman makna yang dilakukan baik terhadap lambang UNM maupun Menara Pinisi 
sebagai ikon UNM. Proses evaluasi dilakukan dengan menyandingkan logotype "UNM" 
dengan lambang UNM, juga dengan Menara Pinisi UNM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8. Evaluasi relasi ideologis logotype UNM dengan lambang dan ikon UNM 

 
Peminjaman dan dan pemindahan makna lambang UNM ke logotype "UNM" 

dilakukan dengan mengadaptasi konsep pewarnaan gelap terang seperti yang diterapkan 
pada pemaknaan lambang UNM. Pemindahan makna Sulapa Eppa secara tersirat bisa 
ditemukan pada komponen penyusun logotype yang berjumlah eppa (empat) juga adaptasi 
konsep Tridharma perguruan tinggi yang diwakili oleh 3 komponen huruf yang menyusun 
logotype. Logotype "UNM" secara tersirat juga membawa keanggunan huruf Trajan Bold 
seperti yang bisa kita temukan pada lambang UNM. Keanggunan, ketangguhan, dan kesan 
monumental yang dinamis diharapkan juga dapat dirasakan pada logotype "UNM" sebagai 
representasi peminjaman makna Menara Pinisi sebagai ikon UNM. 

 
PEMBAHASAN DAN PROTOTYPING  
Logotype "UNM" sebagai Representasi Visual Lambang dan Ikon UNM  

Pemindahan makna lambang UNM dan ikon Menara Pinisi pada logotype "UNM" 
menggunakan metode abstraksi, dimana nilai-nilai dan persepsi visual yang tercipta ketika 
melihat lambang UNM dan Menara Pinisi UNM diadaptasi kedalam bentuk logotype. 
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Pemindahan atau peminjaman makna lambang dan dan ikon UNM ke dalam logotype ini 
menurut Rodriguez (Rodriguez and Dimitrova 2011) menggunakan sistem visualisasi sebagai 
representasi ideologis. Dalam teori Panofsky (Panofsky 1980) interpretasi yang ingin dibangun 
dalam logotype ini adalah interpretasi ikonologis, yakni memahami lambang dan ikon Menara 
Pinisi UNM sebagai sebuah karya seni melalui penetapan makna isinya dengan menyingkap 
prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Makna lambang dan bentuk ikonik Menara Pinisi 
tidak bisa ditemukan langsung secara visual dalam logotype ini, hanya konsep ideologis yang 
digunakan oleh Menara Pinisi seperti keanggunan, sebuah landmark yang monumental dan 
dinamis, ketangguhan dalam mengarungi lautan ilmu pengetahuan ditampilkan melalui 
bentuk yang memiliki konsep ideologis yang sama. Dengan cara ini, persepsi yang muncul 
ketika melihat logotype UNM sama dengan persepsi yang muncul ketika melihat lambang 
resmi UNM dan Menara Pinisi UNM. Makna yang sama diharapkan tetap terjaga ketika 
kombinasi lambang dan logotype UNM disandingkan dengan logo dari perguruan tinggi 
lainnya.  

 
 
 
 

Gambar 9. Evaluasi logotype UNM dengan logotype perguruan tinggi lain 

 
Prototype Media Aplikasi Logotype "UNM" 

Penyusunan panduan standar grafis sistem identitas visual UNM terdiri dari beberapa 
tahapan utama yakni penciptaan logotype, prototype sistem identitas visual pada beberapa 
media untuk dievaluasi, kemudian penyusunan GSM. Tahapan evaluasi adalah implementasi 
penerapan metode design thinking dalam penciptaan desain. Logotype "UNM" membutuhkan 
waktu untuk disosialisasikan kepada civitas akademika. Sosialisasi secara tidak langsung telah 
dimulai dengan penerapan logotype ini pada beberapa kegiatan resmi UNM seperti Dies 
Natalis. Logotype "UNM" menjadi salah satu komponen dalam logo Dies Natalis. Beberapa 
prototype juga telah dibuat pada media notebook, tissuebox, paperbag dan poloshirt. 

 
 
 
 
 
 
 
Gambar 10. Prototype aplikasi logotype UNM pada logo Dies Natalis 2017-2019 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 11. Prototype aplikasi logotype UNM pada notebook, tissuebox, paperbag, dan  
poloshirt. 

 
Aplikasi logotype "UNM" pada beberapa media seperti logo dies natalis, notebook, 

tissuebox, paperbag, dan poloshirt menjadi tahapan evaluasi penelitian ini. Hasil evaluasi dari 
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beberapa prototype akan menjadi masukan dalam penyusunan panduan manual standar 
grafis (Graphic Standard Manual) UNM pada tahapan selanjutnya. 

 
KESIMPULAN   

 Penciptaan logotype "UNM" adalah tahapan awal untuk menyusun Graphic Standard 
Manual (GSM) UNM. Bersama lambang dan ikon UNM yaitu Menara Pinisi, logotype "UNM" 
dipandang mampu membangun citra UNM sebagai perguruan tinggi unggul. Proses 
perancangan logotype yang dilakukan melalui riset simbol dan ikon UNM yang telah ada 
sebelumnya secara kualitatif melalui tiga tahapan utama yaitu: analisis, sintesis, dan evaluasi 
adalah upaya untuk menjaga konsistensi makna. Penciptaan logotype melalui proses abstraksi 
dan peminjaman makna ideologis simbolis adalah salah satu cara efektif agar tercipta 
konsistensi dalam menjaga citra secara keseluruhan. Proses sintesa yang menekankan pada 
abstraksi simbol dan makna juga dipandang lebih efektif karena penciptaan melalui 
peminjaman makna tidak terikat pada konsep bentuk secara visual. Dengan cara ini, 
penciptaan logotype "UNM" menjadi lebih bebas meskipun konsep visualnya tetap perlu 
dijaga agar tidak terlepas dari makna pada simbol-simbol sebelumnya. Menyandingkan 
logotype "UNM" dengan lambang UNM, kemudian menciptakan berbagai kolaborasi visual 
logotype "UNM" dengan Menara Pinisi sebagai ikon UNM adalah langkah efektif untuk 
mengukur tingkat konsistensi makna demi meningkatnya citra perguruan tinggi yang ingin 
ditampilkan. Penciptaan logotype "UNM" yang dilakukan berbasis design thinking dengan 
melakukan evaluasi pada prototype yang dibuat juga adalah langkah yang penting untuk 
mengamati respon civitas akademika UNM terhadap logotype "UNM". Evaluasi makna dan 
citra melalui kolaborasi visual lambang, ikon dan logotype UNM ini kemudian akan dijadikan 
bahan dasar dalam menyusun Graphic Standar Manual UNM. 
 
ACKNOWLEDGMENT 

Terima kasih dan penghargaaan setinggi-tingginya kepada Rektor Universitas Negeri 
Makassar beserta sivitas akademika UNM, Dekan beserta seluruh Ketua Prodi dalam lingkup 
Fakultas Seni dan Desain, terkhusus kepada Ketua Prodi Desain Komunikasi Visual, mahasiswa 
Desain Komunikasi Visual FSD UNM, Panitia ISOLEC Universitas Negeri Malang, teman-teman 
penggiat dan pemerhati identitas visual di Makassar dan seluruh Nusantara. 
 
REFERENCES  
Berger, Craig. 2013. “The History of Typography and Place.” Typography, Placemaking and 

Signs. 
Brown, Tim, and Peter G Rowe. 2008. “Design Thinking.” Harvard Business Review. 
Christine Suharto Cenadi. 1999. “Corporate Identity  Sejarah Dan Aplikasinya.” Nirmana 1(2): 

71–78. http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/dkv/article/view/16043. 
Dholakia, Ruby Roy, and Linda A. Acciardo. 2014. “Branding a State University: Doing It Right.” 

Journal of Marketing for Higher Education. 
Lawson, B. 1980. “HOW DESIGNERS THINK.” LONDON: ARCHITECTURAL PRESS; WESTFIELD, 

NEW JERSEY: EASTVIEW EDITIONS (1980) , 216PP. 82 ILLUS. BIBLIOG. (General). 
Marcin Gębarowski, Ph.D. 2014. “VISUAL IDENTITY SYSTEM OF A CHOSEN UNIVERSITY — 

SCOPE, PROCESS OF IMPLEMENTATION, MANAGEMENT.” MINIB 14(4). 
Nurabdiansyah, Mr. 2019. “Semiotic Studies of The Menara Pinisi Symbolization in Visual 

Identity BT  - 1st International Conference on Advanced Multidisciplinary Research 
(ICAMR 2018).” In Atlantis Press. https://www.atlantis-press.com/article/55916966. 

Panofsky, Erwin. 1980. “The Icon as Logos.” Visual Resources 1(2–3): 123–26. 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01973762.1980.9659030 (January 16, 



 

September 14 – 15, 2019 
Organized by Faculty of Letters, Universitas Negeri Malang 

 

  

ISoLEC Proceedings 2019 234 

 

2019). 
Rodriguez, Lulu, and Daniela V Dimitrova. 2011. “The Levels of Visual Framing.” Journal of 

Visual Literacy 30(1): 48–65. 
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23796529.2011.11674684 (January 15, 
2019). 

Sofyan Salam, Sukarman. 2016. “Menara Pinisi - Sang Penanda Kota.Pdf.” 
Stewart, Susan C. 2011. “Interpreting Design Thinking.” Design Studies. 

Sumbo Tinarbuko, . 2003. “Semiotika Analisis Tanda Pada Karya Desain Komunikasi 
Visual.” Nirmana 5(1): 31–47. 

 


