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ABSTRAKSI

Saya terinspirasi waktu browsing di internet dan mencari beberapa hal yang saya sukai
diantaranya desain grafis. Ternyata banyak penjelasan tentang apa itu desain grafis sampai saya
temukan beberapa orang yang memanfaatkan desain grafis sebagai ladang ia mencari nafkah.
Jika kita telaah lebih dalam. Banyak orang yang rela memberikan uangnya dan berani
membayar mahal untuk sekedar satu lembar/file gambar. Jadi ini bisa dijadikan sebagai peluang
usaha yang sangat menjanjikan. Tapi dengan cara yang halal dan benar, bukan dengan cara
menyalin hasil karya orang lain ataupun memanipulasi sebuah data dokumen cetak untuk
kepentingan tertentu.
Sebelum menjelaskan tentang usaha-usaha dalam desain grafis, ada baiknya saya
menjelaskan tentang apa desain grafis itu sendiri.
Desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk
menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Dalam disain grafis, teks juga dianggap
gambar karena merupakan hasil abstraksi simbol-simbol yang bisa dibunyikan. disain grafis diterapkan
dalam disain komunikasi dan fine art. Seperti jenis disain lainnya, disain grafis dapat merujuk kepada
proses pembuatan, metoda merancang, produk yang dihasilkan (rancangan), atau pun disiplin ilmu
yang digunakan (disain).
Seni desain grafis mencakup kemampuan kognitif dan keterampilan visual, termasuk di
dalamnya tipografi, ilustrasi, fotografi, pengolahan gambar, dan tata letak.
Unsur dalam desain grafis sama seperti unsur dasar dalam disiplin desain lainnya. Unsur-unsur
tersebut (termasuk shape, bentuk (form), tekstur, garis, ruang, dan warna) membentuk prinsip-prinsip
dasar desain visual. Prinsip-prinsip tersebut, seperti keseimbangan (balance), ritme (rhythm), tekanan
(emphasis), proporsi ("proportion") dan kesatuan (unity), kemudian membentuk aspek struktural
komposisi yang lebih luas.
Dengan penjelasan diatas sedikit banyak kita akan tahu apa itu desain grafis. Untuk itu kita akan
mencoba dan melihat ini sebagai peluang usaha. Lantas bagaimana memulainya dan seperti apa
kerjanya. Kita akan lihat nanti pada pembahasan berikutnya. Disini saya hanya menjelaskan bahwa
bukan suatu hal yang mustahil untuk memanfaatkan desain grafis sebagai peluang usaha. Dimulai dari
hal ang sederhana, bahkan saat anda tak punya modal materi untuk memulainya.
Bisnis desain grafis ini meliputi banyak hal. Seperti dalam pembuatan logo, cover buku, cover
majalah, desain web, desain kaos, dan masih banyak lagi. Disini juga terdapat banyak pilihan untuk
menjalankannya. Dan bukan hal yang tabu bahwa ini juga termasuk bisnis online.
Dengan kata lain. Di zaman sekarang, gambar tidak hanya milik anak sd yg dibuat untuk
mendapatkan nilai dari gurunya. Tapi gambar juga merupakan seni dan sesuatu yang menghidupi
beberapa orang.
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ISI
Diatas sudah dijelaskan tentang apa itu desain grafis, dan dibagian ini akan dijelaskan
bagaimana kita memulai unuk menjadikan desain grafis sebagai salah satu peluang bisnis yang
akan terlihat cerah untuk masa mendatang. Kenapa saya berkata demikian. Karena banyak
orang yang membutuhkan hal seperti logo, banner, spanduk, ataupun sekedar kartu nama. Halhal itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi untuk mempromosikan sesuatu. Tidak
hanya hal itu. Hal-hal seperti kaos, pin, atau sticker juga sangat dibutuhkan oleh organisasi.
Dan banyak orang yang mau membayar mahal untuk sekedar logo. Dikutip dari 99design.com,
sebuah logo dari desainer bisa dihargai $ USD 200 – 400.
Sudah jelas bahwa ini merupakan peluang cerah, untuk sekedar freelance atau fulltimes.
Dalam bisnis ini sangat banyak saingan dan kita harus dipaksa selalu inovatif dan
berkembang dalam menciptakan karya seni. Tapi bagaimanapun juga suatu karya seni selalu
memiliki ciri khas yang ditampilkan oleh pembuatnya. Hal ini bukan berarti desainer itu
monoton.
Ini adalah beberapa cara yang dapat ditempuh dalam memulai bisnis desain grafis
1. Kerja Online
dengan cara ini anda tidak perlu pergi dari rumah atau memiliki suatu tempat
tertentu untuk memulai usaha. Anda cukup memanfaatkan situs-situs yang menyediakan
layanan yang menghubungkan antara desainer dan konsumen seperti 99design.com. Di situs itu
para desainer akan bersaing agar karyanya laku. Sistemnya seperti perlombaan dan yang
menang karyanya akan mendapatkan hak cipta dan beberapa jumlah uang yang telah disepakati
sebelumnya. Nominal uang tergantung pada job dan lamanya sesi lomba. Anda juga dapat
mengerjakan beberapa job banyak dalam waktu yang sama. Hal ini sangat diperlukan jika anda
menginginkan sebagai seorang juara. Semakin banyak job yang anda kerjakan semakin besar
kesempatan anda meraih juara.
Selain di 99design.com, situs seperti deviantart.com juga menyediakan layanan
seperti itu. Tapi sedikit berbeda dengan 99design.com, di deviantart.com membiarkan para
desainernya mengekspos karyanya menurut label-label yang sudah ditetapkan di
deviantart.com. Jika ada konsumen yang mencetak gambar dari desainer di devantart.com.
Baru si desainer dapat memperoleh uang dari situ. Besarnya uang tergantung besarnya layout
yang mau di cetak.
Lalu seperti apa proses pembayarannya. Di situs-situs seperti itu melakukan
pembayaran lewat paypal, kartu kredit, atau menggunakan jasa pengiriman uang westernunion.
Keuntungan bekerja seperti ini adalah tidak banyak waktu yang dikeluarkan, cukup 3-6
jam. Itu semua tergantung tingkat kemahiran desainer. Semakin ia mahir. Semakin ia cepat
dalam menyelesaikan projek selain itu kita tak perlu repot-repot melihat pasar. Yang kita fikir
hanya bagaimana agar karya kita dilihat bayak orang atau menjadi peringkat satu. Sedangkan
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kelemahannya adalah job seperti ini sulit jika dilakukan fulltimes. Agar direkomendasikan
sebagai pekerjaan freelance.
2. Kerja pada perusahaan atau lembaga
Bagi Desainer Grafis yang tertarik bekerja di suatu lembaga / perusahaan, di bawah ini
adalah beberapa lapangan pekerjaan yang dapat menjadi pilihan.
•

Perusahaan Periklanan / Advertising Agency

Aktivitas yang berhubungan dengan desain grafis dalam periklanan: merancang strategi
komunikasi sebuah merek, me-layout iklan di berbagai media (contoh: majalah, surat kabar,
billboard, website, TV), fotografi, tipografi,ilustrasi.
Dalam bidang ini biasanya desainer grafis bekerjasama dengan creative
director,artdirector,copywriter,fotograferdanillustrator.
Creative Director: kepala tim kreatif dimana Art Director dan Desainer Grafis
termasukdidalamnya,
Art Director : pengarah segi design, umumnya di pegang oleh seorang berlatarbelakang
pendidikan desain grafis.
Copy writer : penulis naskah / konten berupa teks, yang bertujuan untuk promosi / informasi.
•

Branding Agency / Branding Consultant

Aktivitas yang berhubungan dengan desain grafis dalam branding: merancang strategi
identitas dan komunikasi serta visual brand, merancang logo dan identitas lainnya, membuat
buku pedoman identitas, menerapkan logo dan identitas visual lainnya ke dalam berbagai
media. Contoh: dari kartu nama, kopsurat, website, sampai ke desa inproduk dan kemasan
(packaging), seragam karyawan, interior, arsitektur, mobil, pesawat terbang).
Dalam bidang ini biasanya desainer grafis bekerjasama dengan: tim konsultan branding /
branding expert yang terdiri dari ahli riset, bisnis, marketing, sosial budaya dan lainnya, juga
dengan tim visualisasi / implementasi: copy writer, fotografer, illustrator, programmer, desainer
interior, arsitek, kontraktor, desainer produk, dan berbagai pihak lain.
Desainer grafis yang menekuni bidang ini biasa disebut dengan desainer branding.
•

Graphic Design Agency / Graphic House

Aktivitas yang berhubungan dengan desain grafis di Graphic Design Agency hampir sama
dengan branding agency, bedanya ruang lingkup Graphic Design Agency biasanya lebih
spesifik. Masing-masing agency memiliki fokus keahlian, misalnya di bidang desain kemasan /
packaging, desain komunikasi perusahaan, desain publikasi, desain promosi, desain
multimedia, desain web dan lainnya.
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•

Perusahaan Penerbitan / Publication Company

Aktivitas yang berhubungan dengan desain grafis dalam bidang penerbitan: merancang strategi
komunikasi maupun visual berbagai media (contoh: buku, majalah, tabloid, surat kabar), melayout cover dan isi, fotografi, tipografi, ilustrasi, infographic. Juga merancang materi promosi
media
tersebut:
brosur,
poster,
iklan,
banner,
dan
lain-lain.
Dalam bidang ini biasanya desainer grafis bekerjasama dengan penulis, copywriter, fotografer,
illustrator.
•

Percetakan & Digital Printing

Aktivitas yang berhubungan dengan desain grafis di Percetakan umumnya:
mempersiapkan desain mentah dari klien menjadi siap cetak, antara lain: mengoperasikan
software dan hardware dalam kaitan dengan warna, font, film, pelat, kertas, dan lain-lain.
Dalam bidang ini biasanya desainer grafis bekerjasama dengan operator mesin, pihak
perusahaan kertas.
Saat ini, antara jenis instansi dan area pekerjaannya semakin tidak jelas batasannya, misalnya
banyak advertising agency yang juga menerima pekerjaan logo atau percetakan yang menerima
pekerjaan mendesain iklan.
•

Web / Software Development Company

Aktivitas yang berhubungan dengan desain grafis dalam bidang web dan interface design:
merancang konsep, struktur, navigasi, dan penampilan situs web, blog, software, information
kiosk, mesin ATM, dan lainnya. Contoh: desain halaman web, banner, button, animasi flash,
dan
lain-lain.
Dalam bidang ini biasanya desainer grafis bekerjasama dengan copywriter dan programmer.
•

Perusahaan Film & Stasiun TV

Aktivitas yang berhubungan dengan desain grafis dalam bidang perfilman & TV:
merancang konsep visual, story board, title & credits, special effect, trailer, juga properti, stage
design (background dan panggung), sampai materi promosinya: poster film, iklan, spanduk dan
lainnya.
Dalam bidang ini biasanya desainer grafis bekerjasama dengan produser, sutradara,
penulis naskah, kontraktor dan berbagai pihak lain.
•

Game Development Company

Aktivitas yang berhubungan dengan desain grafis dalam bidang Game: merancang
konsep, peraturan dan sistem game, karakter, setting lingkungan, sampai materi promosinya:
poster film, iklan, spanduk dan lainnya.
Dalam bidang ini biasanya desainer grafis bekerjasama dengan produser, sutradara,
penulis naskah, programmer, interface designer, animation designer, sound designer, dan lainlain.
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•

Di perusahaan manapun

Desainer grafis dapat bekerja sebagai karyawan tetap di perusahaan manapun yang
memerlukan jasanya. Contohnya di Bank, biasanya membutuhkan desainer untuk merancang
formulir-formulir, desain kartu ATM dan kartu kredit, surat-surat tagihan dan amplopnya,
brosur, iklan, poster untuk produk, dan lain-lain.
Di tempatnya bekerja, desainer grafis bekerjasama dengan berbagai departemen dalam
perusahaan itu.
•

Di lembaga pendidikan

Desainer grafis dapat meniti karier di lembaga-lembaga pendidikan, baik sebagai
pengajar tetap maupun paruh waktu. Terutama di jurusan yang biasanya berkaitan dengan
desain grafis, contohnya: Desain Komunikasi Visual, Ilmu Komunikasi, Teknologi Informatika.
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