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Do Good Design adalah panggilan untuk
melakukan aksi:
Buku ini mengingatkan para perancang pada peran
yang dimainkan dalam mempengaruhi khalayak
global untuk memenuhi kebutuhan yang
diciptakan. Buku ini menggarisbawahi kegiatan
yang berkelanjutan untuk menghadapi praktik dan
konsumsi sebuah desain. Banyak profesional yang
akan terinspirasi oleh pesan tentang bagaimana
sebuah industri dapat merasakan dirinya lebih baik
dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang
ditetapkan.
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Bagaimana desain membantu dalam pemilihan
presiden?
Mengapa banyak orang membeli rumah yang tidak
mampu mereka beli?
Mengapa produsen mobil Amerika sekarang
berjuang untuk hidup?
Sebenarnya mengapa krisis lingkungan itu terjadi?
Desain menjadi berarti, tidak seperti sebelumsebelumnya.
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Mengapa buku ini membutuhkan halaman judul? Mengapa mengulang apa yang sudah
ada pada sampul? Penerbit New Riders mengatakan bahwa kita harus memiliki halaman
judul untuk alasan sejarah dan masalah hak cipta. Mungkin seseorang harus memberitahu
penerbit: jika kami menghapus halaman judul dari setiap buku yang diterbitkan, kita bisa
menghemat, rata-rata 3,1 miliar halaman kertas setahun di Amerika Serikat saja. Berapa
yang dapat dihemat di Indonesia?
Bicara soal menghemat kertas, jika Anda ingin berbagi buku ini tanpa meminjamkannya,
maka sampaikan bahwa format elektronik dapat dibeli di safari.peachpit.com. Tapi tunggu:
Menurut BBC Two, tempat pengumpulan data sekarang menggunakan energi sebanyak
industri manufaktur mobil secara keseluruhan. Dan toko penjual pengetahuan bertambah
dua kali lipat setiap lima tahun. Pada tahun 2020, emisi karbon yang dihasilkan untuk
menghasilkan listrik untuk Internet akan menjadi setara dengan yang dihasilkan oleh

aikon

industri penerbangan. Pilihan yang sulit? Mulailah baca buku ini.
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Saya menulis “Don’t just do good design.. do good!” dalam bermacam-macam bahasa dari setiap
tempat yang saya kunjungi. (Bila bahasa Anda belum tampil, undang saya!)
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Untuk D.o.M dan D.o.D
Yang telah menaruh pengetahuan di dalam diri saya
bahwa keadilan sosial itu bukan pilihan.

Terima kasih kepada Naomi Klein yang mendorong
saya untuk menulis buku ini.
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Mengapa kami memilih Desa Putra untuk memperbanyak buku ini
Buku ini dicetak oleh Desa Putra di Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Desa Putra
adalah percetakan yang juga merupakan ruang praktikum bagi sekolah grafika yang didirikan di
tahun 1947. Kunjungi www.smkgrafikadp.com untuk informasi lebih lanjut.
Ukuran yang digunakan 13,5 x 20,5m dipilih agar tidak banyak menyisakan kertas yang akan
terbuang. Isi buku ini dicetak di atas kertas Duplikator 70 gram per m2 hasil produksi Pabrik
Kertas Leces. Walaupun menggunakan banyak bahan kimia pemutih/pembersih (bleach) dalam
pembuatan bubur kertas, namun kertas ini dikenal sejak lama sebagai kertas hasil produsen
lokal yang melalui proses daur ulang dengan bahan baku 100% kertas bekas pakai. Material
untuk sampul menggunakan Art Carton 260 gram per m2 yang dicetak full-color dan dilaminating, untuk alasan melindung isi buku yang menggunakan kertas lebih tipis, dan juga
alasan menjadikan buku ini dapat menonjol di jajaran rak.
Mengapa Aikon menerbitkan buku ini
Aikon dikenal di tahun 1994 - 2002 sebagai media cetak yang menyebarkan berbagai informasi
lingkungan hidup, seni dan sejarah demi terbentuknya masyarakat Indonesia yang berpikiran
terbuka. Sejak awal, media cetak pertama yang didistribusikan secara gratis di Indonesia ini,
menggunakan kertas daur lokal dengan memperhatikan ukuran serta aplikasi warna yang
bertanggung jawab bagi lingkungan. Untuk mengetahui aikon lebih lanjut, silakan kunjungi www.
aikon.org. Dengan menerbitkan buku ini, aikon berharap akan makin banyak orang, khususnya
perancang, yang berpikir dan melakukan perubahan demi keadaan dunia yang lebih baik.
Terima kasih
Penerbit sangat bersyukur kepada Tuhan yang selalu menyertai, dan mengucapkan terima kasih
kepada Suhendro dan Ria Halim yang selalu sabar membimbing, Arief Adityawan atas segala
dukungan dan kesediaannya meminjamkan buku edisi bahasa Inggris (dan telah dikembalikan),
Arief ‘Ayip’ Budiman dan David Berman yang mendukung dari jarak jauh, Dharmawan
Handonowarih yang dengan teliti memberi masukan soal bahasa, Gara Gunawan dan Robaga
Simanjuntak yang selalu memberi input soal realita, Yoppy Yohanes Tambunan dan Imbalo
Tambunan yang memberi energi tambahan tepat pada waktunya, teman-teman di studio senirupa
Fakultas Senirupa dan Desain Universitas Tarumanagara, Jakarta, dan banyak pihak yang tidak
dapat saya sebut satu per satu. Tidak lupa terima kasih kepada Kintaka, yang walau jauh, masih
percaya bahwa ia selalu dekat di hati.
Untuk cetakan kedua ini, penerbit juga berterima kasih pada Mita Purbasari, Sari Wulandari,
Hastjarjo, dan teman-teman di DKV Universitas Bina Nusantara atas dukungannya sehingga
cetakan kedua ini dapat terealisasi. Penerbit juga berterima kasih kepada Djudjur Toto Susilo,
Inggita Notosusanto, dan Arief Adityawan bersama Ilma Rayhana yang banyak memberi koreksi
teks, sehingga edisi ini menjadi lebih baik dari yang sebelumnya.
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KATA PE NG A N TA R
FOTO: SUSANNA DULKINYS

Erik Spiekermann

Ketika manifesto First Thing First akan
diterbitkan kembali oleh Adbusters untuk
milenium baru ini, saya setuju untuk ikut
menandatanganinya. Manifesto itu antara lain
mengatakan, “Desainer.. menggunakan
keterampilan dan imajinasi mereka untuk menjual pakan anjing,
kopi mahal, intan, sabun cuci, gel rambut, rokok, kartu kredit, alat
pengencang bokong, bir rendah alkohol, dan mobil-rumah untuk
rekreasi dan kemping.” Siapa yang tidak setuju dengan pernyataan
bahwa “keterampilan kami bisa digunakan untuk kegunaan yang
bermanfaat”?
Saya menandatanganinya karena daftar itu ditandatangani juga
oleh rekan-rekan dan teman-teman bernama besar, yang bahkan
membuat saya merasa kecil. Lagipula orang yang menandatangani
manifesto di tahun 1964 itu adalah idola-idola saya.
Namun sekarang saya hendak menunjukkan sedikit keraguan.
Memang mudah saja menambahkan nama Anda dalam daftar
desainer terkenal. Lalu Anda pun jadi ikut terkenal karena mereka.
Tapi apakah itu mengubah apa yang akan kita lakukan di studio
keesokan paginya? Apakah saya lantas berkata kepada pegawai
saya, yang berjumlah 70-an orang itu, bahwa mulai sekarang kita
hanya akan membuat iklan yang baik-baik saja, dan menolak klien
yang komersial? Lalu kami tinggal menunggu order iklan yang
memiliki kegunaan dan bermanfaat.
Bukankah orang yang ikut menandatangani itu juga menerima
order untuk klien yang menggunakan karya mereka untuk menjual
apa pun yang ingin dijual klien? Apakah menjual itu hal yang
buruk? Apakah mendesain buku itu selalu baik karena tidak ada
buku yang buruk? Apakah merancang rambu untuk transportasi
umum itu adalah hal yang baik, sedangkan mendesain rambu
penerbangan adalah hal yang buruk karena hanya orang kaya yang
mampu naik pesawat? Lalu bagaimana dengan rambu untuk pusat
perbelanjaan? Burukkah itu? Bagaimana jika untuk taman hiburan?
Berbeda dengan arsitek, yang menganggap bahwa bumi akan
berhenti berputar kalau mereka tidak bekerja, kita para desainer
grafis sadar bahwa bumi akan tetap berputar kalau pun kita tidak
bekerja. Banyak hal memang akan terlihat lebih suram dan beberapa
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perusahaan akan menjual lebih sedikit produk mereka tanpa
bantuan kita. Akan tetapi toh, hidup akan berjalan seperti biasa.
Ada situasi ketika kehadiran sebuah desain grafis (atau tidak
adanya desain grafis) dapat mempertaruhkan nyawa. Pada 1997,
terjadi kebakaran di bandar udara Dusseldorf, Jerman. Asap tebal
membuat orang sulit melihat tanda darurat. Tanda itu ditempatkan
pada posisi yang tidak semestinya. Ukurannya terlalu kecil.
Penerangannya kurang. Enam belas orang meninggal karena mereka
tidak dapat menemukan jalan keluar.
Setelah kejadian itu, kami dikontrak bukan hanya untuk
merancang sistem tanda yang baru, yang mudah dilihat, bersinar
cukup terang, dan mencolok mata. Akan tetapi kami juga bekerja
sama dengan perancang bangunan untuk memastikan tanda itu
terletak pada posisi yang mudah dilihat. Para arsitek ingin tanda itu
“tidak mengganggu rancangan bangunan yang indah.” Namun hal
itu akan mengulangi kesalahan sebelumnya. Kami sampai memaksa
untuk bilang bahwa kami dikontrak bukan untuk membuat tempat
itu kelihatan cantik, namun untuk membuat bandar udara berfungsi
dengan baik. Sikap kami yang seperti itu tidak ada dalam
kesepakatan kontrak, tetapi kalau kami tidak bersikap seperti itu,
maka pekerjaan kami tidak akan ada gunanya.
Tanggung jawab saya, yang terutama, adalah kepada keluarga
kecil dan keluarga besar saya: pegawai studio. Mereka bergantung
kepada saya untuk kehidupan mereka. Mereka semua menjadi
desainer karena ingin membuat sesuatu: yang lebih baik dari yang
sudah ada. Tentu saja kami mendiskusikan jenis pesanan dan klien
seperti apa yang dapat kami terima. Ada yang dengan aklamasi
dapat kami sepakati. Misalnya, kami tidak mau menerima pesanan
yang berhubungan dengan rokok, meskipun ada beberapa dari kami
yang masih merokok. Kami masih mengerjakan order dari dunia
otomotif. Banyak di antara kami yang masih punya mobil, meskipun
pada dasarnya mobil adalah sebuah temuan yang amat sangat
buruk.
Apakah yang kami kerjakan itu baik atau buruk adalah hal yang
sulit untuk dinilai. Kita tinggal dalam dunia yang memang adanya
seperti ini, dan kita mengambil keuntungan material yang
disediakan dunia tersebut. Mengutip Max Bill, kita mengerahkan 90
persen tenaga untuk membuat sesuatu berfungsi. Lalu kita
mengerahkan sisanya untuk membuatnya menjadi lebih indah.
“Desainer mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk
mempengaruhi cara kita melihat dunia, dan bagaimana kita hidup,”

PENDAHULUAN

xi

kata David Berman dalam buku ini. Saya sungguh setuju. Menurut
saya, kita harus sepenuhnya sadar akan apa yang kita lakukan,
untuk siapa kita bekerja, dan bagaimana pekerjaan itu
mempengaruhi orang lain. Namun apa pun tujuan baik kita itu
nantinya, kita mesti juga hirau betapa desain adalah sebuah bisnis
dan harus hidup menurut aturan bisnis. Dan aturan itu haruslah
diperbaiki dan ditulis ulang. Masih ada secercah harapan akan
adanya kesadaran dan tanggung jawab. Bahkan dua hal itu masih
ada dalam dunia yang penuh bisnis dagang ini, yang kita jalani
namun tidak bisa kita tinggalkan.
Setelah mengelola studio desain selama 30 tahun, saya tiba pada
kesimpulan bahwa ada satu hal yang dapat kita lakukan dan tidak
dapat dihentikan siapa pun. Kita sendirilah yang menentukan
bagaimana kita harus bekerja. Apa pun aturan dan batasan yang
diberikan dunia komersial yang menyewa jasa kita, kitalah yang
membuat prosesnya. Bagaimana kita mengurus pegawai, supplier,
klien, rekanan, bahkan pesaing, adalah hal-hal yang tergantung
pada diri kita sendiri.
Cara kita membuat sesuatu adalah hal yang sangat penting. Dan
itu dapat kita lakukan tanpa campur tangan orang lain. Memang
kita masih harus mengisi laporan pajak, memastikan komputer
berfungsi dengan baik, dan membayar sewa gedung. Namun cara
kita bekerja dengan sesama dan dengan klien kita menjadi suatu hal
yang membuat kita berbeda. Dengan melihat tema besar yang
diusung buku ini, marilah kita memulai dengan melihat sekeliling.
Kebaikan bermula dari rumah.

Erik Spiekermann adalah penulis, desainer informasi, dan tipografer. Mendirikan
MetaDesign dan Fontshop, ia juga Profesor Kehormatan di University of Arts di
Bremen, dan mendapatkan gelar doktor kehormatan dari Pasadena Art Center.
Selain itu, dia merupakan desainer pertama yang terpilih untuk masuk Hall of Fame
dari European Design Awards untuk bidang Desain Komunikasi. Ia kini tinggal dan
bekerja di Berlin, London, dan San Fransico. Studio miliknya, Spiekermann Partners,
mempekerjakan 30 orang desainer.
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FOTO: ZHENG BIN

Min Wang

Pada tahun 2004, David Berman memberikan
kuliah di sekolah desain kami. Kuliah itu begitu
membekas pada para pengajar dan mahasiswa.
Pengajarannya berpusat pada karya, tanggung
jawab, dan identitas seorang desainer. Lebih dari itu,
ia juga menyentuh slogan sekolah kami: “Desain untuk Masyarakat.”
Setelah peristiwa itu, saya sampaikan harapan kepadanya agar suatu
hari nanti buku ini dapat diterbitkan di Cina. Industri desain di Cina yang luar
biasa besar telah lahir dari ekonomi yang booming, dengan amat sangat
cepat. Ribuan desainer dengan tak kenal lelah melayani mesin ekonomi.
Mereka tak punya waktu lagi untuk memikirkan apa yang dikatakan David
dalam buku ini. Buku ini akan membuat para desainer mengeksplorasi:
siapa mereka dan apa sesungguhnya yang telah mereka lakukan.
Mungkin kita memilih menjadi desainer karena ingin menciptakan obyek
yang indah. Lebih dari itu, apakah kita juga membawa sesuatu yang secara
tak sengaja membawa hal negatif ke masyarakat? Apakah kita membuat
lingkungan ini menjadi tak layak ditinggali?
Kita menganggap diri kita sebagai desainer, dan bukan pengambil
keputusan dan tidak punya suara yang kuat untuk mengubah perilaku
masyarakat. Kita alpa memikul tanggung jawab untuk kemerosotan
lingkungan alam. Untuk itu kita harus mengevaluasi ulang diri kita dan
menemukan pengaruh apa yang dapat kita lakukan.
Adalah sebuah kehormatan bagi saya untuk menjadi rekan David di
jajaran direksi Icograda. David mendorong desainer di seluruh dunia untuk
melihat kembali tugas mereka, dan untuk membuat desain yang sifatnya
universal. Kegiatan ini mempunyai pengaruh besar pada banyak orang, dan
pada lingkungan global.
Desain yang kondusif terhadap planet ini dan umat manusia adalah
desain yang baik. Desain yang estetis dan peduli adalah desain yang juga
baik. Pada akhirnya, kita harus menyatukan semua aspek itu.

Min Wang adalah dekan Central Academy of Fine Arts School of Design,
sekolah desain terbaik di Cina, dan direktur desain untuk Olimpiade Beijing 2008.

PENDAHULUAN

xiii

SUR AT DAR I A IG A

FOTO: AIGA

Richard Grefé

AIGA menerbitkan refleksi penting atas
kekuatan desain ini karena David Berman mengerti
– dan mengkomunikasikannya dengan intensitas
tinggi, jujur, dan jernih - bahwa kreativitas memiliki
potensi untuk tidak hanya mengalahkan kebiasaan,
tapi juga memberikan pengaruh dalam perubahan yang positif.
Hubungan AIGA dengan semangat dan komitmen David kepada prinsip
sosial terjadi ketika dia menarik perhatian saya akan standar sosial dan
lingkungan yang dia ajarkan kepada para desainer Kanada. Milton Glaser,
yang sudah lama mempunyai komitmen yang
Alat ini dapat mendidik,
sama atas tanggung jawab desainer, bergabung
dengan saya dalam mengadaptasi standar AIGA
mencerahkan, dan
mengenai hal-hal praktis yang harus dilakukan
bahkan memberi
seorang desainer kepada publik. Sekarang,
inspirasi. Namun itu
pandangan David menjadi inti kode etik desainer
akan terjadi hanya jika
di Amerika Utara.
manusia berkeyakinan
Pada 2008, AIGA Cina mempublikasikan
untuk mencapainya. Bila
standar ini. Pada saat itu terdapat satu juta
mahasiswa yang baru saja memulai karir desain
tidak, ia hanyalah kotak
mereka. Standar ini adalah satu-satunya yang
berisi kabel dan lampu.
ada untuk ukuran profesionalitas seorang
EDWARD R. MURROW (1908–1965)
15 Maret 1954, berpendapat soal televisi.
desainer.
Margaret Mead benar dalam hal ini: “Orang
yang bersungguh-sungguh dapat mengubah dunia. Jangan ragukan hal itu.”
Dan apa yang dikatakan David dalam buku ini memang dapat mengubah
pandangan kita.
Kreativitas dapat mengubah kebiasaan.
Dan kita mengandalkannya.

Richard Grefe adalah direktur eksekutif AIGA,
asosiasi desiner profesional di Amerika Serikat.
*Catatan dari penerbit: AIGA adalah singkatan dari American Institute of Graphic Arts,
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Arief Budiman

Menjadi bangsa Indonesia boleh jadi
adalah sebuah takdir, tapi menjadi seorang
desainer adalah sebuah pilihan. Konteks
kalimat ini hendak menunjukan status
Indonesia dengan kondisinya yang tengah
dibebani demikian banyak problematika sosial untuk tidak disesali
dan sisi lainnya adalah hendak mempertegas sikap warga Negara
Indonesia yang memilih profesi menjadi desainer untuk turut
bertanggung jawab atas permasalahan sosial tersebut.
Mengapa harus mempersoalkan sikap desainer? Menurut sifat
pekerjaan dan kompetensinya desainer memiliki kontribusi besar
bagi perubahan. Yang dimaksud tentunya bukan hanya perubahan
bagi institusi komersial yang menjadi klien-kliennya, mengubah
lingkungan sosial lewat keahliannya serta menawarkan perubahan
yang mendasar adalah sebuah keniscayaan.
Namun mampukah kita menjawab ironi dan dilema kebanyakan
teman desainer yang mensikapi minim keterlibatannya dalam kerja
sosial dengan pernyataan “Bagaimana mungkin kita membantu
memecahkan masalah sosial jika kami para desainer masih tertatihtatih memecahkan masalah kami sendiri”
Upaya dan kontribusi desainer bagi perubahan sosial adalah
upaya mengasah sensitifitas dan melatih kepekaan profesinya
merespon setiap problematika yang ada. Menguasai problematika
sosial membuat seorang desainer memahami posisinya sebagai
anggota masyarakat sekaligus memahami arah yang akan ditujunya
sebagai seorang professional. Pada dimensi lain, upaya upaya

PENDAHULUAN
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desainer berpartisipasi dalam tiap permasalahan sosial dapat
menumbuhkan apresiasi dan pengakuan publik terhadap profesi.
Bukankah ini sesuatu yang banyak dirindukan orang yang memilih
profesi ini?
Saat ini ekspektasi yang tinggi terhadap peran desainer sangat
beralasan, diperjelas dengan minat untuk menjadi desainer
semakin tinggi sehingga memunculkan logika akan semakin banyak
insan yang terlibat bagi perubahan ini akan semakin baik.
Kehadiran Buku Do Good Design edisi bahasa Indonesia ini
bukan saja memberikan referensi tentang betapa pentingnya
peran ini diimani oleh para desainer, tapi kita juga bakal mengenal
eksistensi David Berman sang penulisnya di wilayah sosial design
yang memberikan perspektif baru bagi banyak pihak mengenai
pentingnya komitmen ini. Bahkan bagi Berman, “Today, everyone
is a designer. And the future of civilization is our common design
project.” Keteguhannya berada dalam jalur ini tidak harus
membuatnya menjadi seorang liberal yang menafikan peran non
desainer. Ia menjalani pilihannya sepenuh hati sebagaimana
kecintaannya terhadap profesi desainer yang dipilihnya.
Melalui Buku ini, Aikon sang penerbit dengan penuh kesadaran
hendak mengajak para desainer Indonesia segera memasuki
wilayah do good design yang luas sebagai tempat menumbuhkan
harapan akan perubahan. Upaya ini adalah investasi menuju pada
kesejatian seorang desainer.

Arief ‘Ayip’ Budiman adalah chairman Adgi, Asosiasi Desain Grafis Indonesia,
periode 2010 – 2014 dan direktur desain Matamera, Bali.
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Poster promosi untuk pidato di Beijing, Desember 2006.3a

desainer adalah
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P E N DAH U LUA N
Pada tahun 2000, saya menjual biro desain grafis yang dirikan
saat saya berumur 22 tahun. Saya memilih karir yang baru untuk
memperoleh keseimbangan antara bekerja untuk klien yang
menjadikan dunia lebih baik dan berbagi kepada orang lain tentang
cara melakukan hal itu.
Buku ini adalah refleksi dari proses pencarian keseimbangan
tersebut. Pesan di dalam buku ini ditujukan untuk desainer, orang
yang membeli desain, dan orang-orang yang mengonsumsi desain.
Desainer grafis (ada juga yang menyebutnya ‘desainer
komunikasi)4 menciptakan jembatan antara informasi dan
pemahaman. Desainer industri menambahkan aspek tepat guna dan
daya tarik pada sebuah obyek. Desainer interior menciptakan ruang
di mana kita tinggal.
Desainer mempunyai tanggung jawab sosial yang penting
karena di dunia ini desain adalah inti dari tantangan sekaligus
solusi. Desainer menciptakan begitu banyak hal dalam dunia yang
kita tinggali ini, mulai dari hal-hal yang kita konsumsi, sampai
dengan menciptakan harapan-harapan apa yang ingin kita penuhi.
Desainer membentuk apa yang kita lihat, kita gunakan, dan apa
yang kita rasakan. Desainer mempunyai kekuatan luar biasa untuk
mempengaruhi bagaimana dunia ini berjalan, dan bagaimana kita
merancang masa depan. Seberapa besar kekuatan itu? Saya akan
membuat Anda terkejut…
Setiap orang adalah desainer. Kita semua tinggal di sebuah masa
yang mendorong kita mengembangkan interface pribadi antara diri
kita dengan dunia. Setiap kali Anda mengecilkan window di web
browser, atau merekam acara televisi, atau membuat daftar lagu di
MP3 player, atau mengatur nada panggil pribadi di telepon genggam,
Anda telah bergabung dengan sebuah tim desain. Bila ditambah
dengan teknologi crowdsourcing di Web 2.0, maka peran Anda
semakin luas. Saya percaya bahwa masa depan dunia kita adalah
proyek desain bersama kita.

Munculnya seniman, penemu, mekanik
Orang-orang yang mengenal saya tahu bahwa sejauh ini saya
telah menjadi desainer, perancang strategi, dan seorang pembicara
ahli untuk melakukan sebuah misi.. tapi bukan seorang pengarang
buku.
Saya pernah diberitahu bahwa sebuah buku mempunyai
karakter yang bersifat minim teknologi. Maka seberapa besar pun
Anda tertarik dengan kata-kata dan gambar di sebuah buku, ada
kemungkinan 70 persen bahwa Anda tidak akan membacanya
sampai habis. Dan saya tidak bisa menyalahkan Anda, sebagaimana
saya juga tidak bisa berbuat apa-apa kalau Anda kabur di tengahtengah presentasi saya. Pada titik ini Anda mungkin saja meletakkan
buku ini dan tidak pernah membukanya lagi. Maka lebih baik
sekarang saya membagikan inti pemikiran saya.
Jadi, sebelum diganggu oleh iPod atau Twitter Anda, atau ada
yang menelepon dan mengirim SMS, inilah butir-butir utama buku
ini:
Desainer memiliki kekuatan lebih besar dari yang dibayangkan:
kreativitas mereka mendorong terciptanya alat tipuan paling efisien
(dan paling bersifat merusak) dalam sejarah manusia.
Mungkin ancaman terbesar bagi masa depan umat manusia
adalah konsumsi yang berlebih daripada yang diperlukan. Kita
terperangkap dalam kegembiraan yang tak tertahankan. Pemicunya
adalah kebohongan visual yang berkembang pesat. Hal itu
dimungkinkan oleh kecanggihan segala sesuatu, efek psikologis
manusia, kecepatan gerak, dan kemudahan jangkauan semua
benda. Semuanya didesain untuk meyakinkan kita bahwa kita
“membutuhkan” lebih banyak barang daripada yang kita perlukan.
Kebudayaan manusia, yang sedang menuju kebudayaan global,
tidak boleh sampai membuat satu pun kesalahan global yang besar.
Di sisi lain, desain yang memicu konsumsi berlebihan itu juga
sebetulnya desain yang mempunyai kekuatan untuk memperbaiki
dunia.
Kita hidup dalam zaman teknologi yang tak bisa diprediksi.
Masing-masing dari kita dapat meninggalkan warisan yang
lebih berguna dengan melipatgandakan ide terbaik daripada
melipatgandakan keturunan.
Desainer dapat menjadi contoh bagi para profesional lain.
Caranya dengan mengetahui pengaruh yang dapat dia lakukan. Lalu
melakukan tanggung jawab yang menyertai kekuatan yang ia punyai
untuk memperbaiki dunia.
Maka, jangan hanya membuat desain yang baik, tapi berbuatlah
kebaikan.

ekonom dan penyusun strategi yang artifisial.
BUCKMINSTER FULLER (1895–1983)
Saya akan berbagi dengan Anda tentang cara-cara menggunakan
desain untuk memperbaiki (atau merusak) kehidupan kita. Hal-hal
spesifik yang ada dalam buku ini berlaku untuk dunia desain dan
komunikasi - walau prinsip-prinsip bagaimana seseorang dapat
membuat perubahan berlaku untuk profesi apapun. Dengan latar
belakang desain grafis yang saya miliki, saya dapat memberikan
banyak contoh dari hal yang sangat saya ketahui, yaitu desain grafis,
periklanan, dan pencitraan.
Sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk mendiskusikan
desain yang bertanggung jawab. Pada tahun 2002, saya mendapat
kesempatan pertama untuk berbicara di luar Kanada pada sebuah
konferensi desain di Republik Ceko. Pidato saya yang berjudul How
Logo Can We Go? adalah presentasi maverick,5 dan merupakan satusatunya pidato yang berbicara tentang desain yang bertanggung
jawab secara sosial. Lima tahun kemudian, di bulan Oktober
2007, saya menjadi moderator pada sesi tanggung jawab sosial
dalam World Congress Design di Kuba. Hampir semua pembicara
menghubungkan karya mereka dengan berbagai hal yang dapat
dilakukan untuk mengubah dunia. Di 20 negara, saya telah melihat,
mendengar, dan merasakan perubahan yang terus bergerak secara
global. Akan tetapi apakah perubahan ini terlalu sedikit dan sudah
terlambat?
Desainer yang menerbitkan buku biasanya menunjukkan hasil
karya mereka. Dalam buku ini saya justru akan menunjukkan
hasil karya orang lain, yaitu beberapa contoh desain yang paling
berpengaruh. Anda mungkin tidak mengenali nama pembuatnya,
namun Anda pasti mengenali karya mereka itu.
Pada akhirnya, saya akan memohon supaya Anda bersikap jujur.
Tidak usah paniklah. Saya tidak akan meminta Anda berhenti dari
pekerjaan Anda, sehingga mengurangi penghasilan dan kesenangan
Anda. Saya hanya akan meminta Anda menjadi bagian dari solusi.
Kalau Anda sudah merasa yakin tapi tidak punya banyak waktu,
langsung saja buka pada bagian ‘Pernyataan’ di halaman 146.
Kalau tidak, sebagaimana dengan banyak masalah desain
lainnya, titik untuk memulainya adalah dengan menentukan
tujuan, tantangan, dan melihat hambatannya. Menjalankan hal-hal
demikian sudah lebih dari setengah solusi. Jadi, mari ikuti creative
brief berikut ini untuk menghadapi tantangan desain dalam hidup
kita.

creative
melucuti senjata

Irvine, California:
Sejak kapan hewan yang ditabrak di
jalan menjadi sesuatu yang pantas
dirayakan? Kita menyebabkan 73
spesies punah tiap hari. Apakah kita
tidak bisa menghormati spesies yang
masih hidup? Iklan ini menjanjikan
meningkatnya kepercayaan diri Anda,
karena bisa menguasai yang lemah.
Sejak kapan mobil beralih dari sebuah
alat transportasi menjadi alat terapi?

Tokyo, Jepang:
Saya menemukan pembungkus camilan
rasa mangga ini disebuah toko serba
ada di Jepang. Isinya sih, sederhana.
Namun, desain kemasannya dibuat
rumit, bahkan bagai pemangsa yang
siap menerkam Anda. Maaf, apakah
pergi belanja merupakan cara
memuaskan insting memburu?

brief:
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penipu massal

Montreal, Kanada:
Penjual tembakau secara cerdik
menyiasati peraturan yang melarang
pajangan rokok di rak penjualan dengan
memajang korek api mirip sebungkus
rokok. Apakah etika marketing kini
harus sama tidak sehatnya dengan
produk yang diiklankan?

Suva, Fiji:
Dapat meyakinkan orang untuk membeli
air lebih mahal daripada bensin
mungkin bisa dibilang hebat. Akan
tetapi mengirim air dari Laut Selatan
dalam botol plastik dari Cina ke
Amerika dan Eropa dalam kapal
kontainer merupakan hal yang tak
masuk akal. Menempatkan sebuah
produk sebagai solusi lingkungan
adalah keterlaluan.

FOTO: DAVID BERMAN

Cult Shaker, Kopenhagen, 2003. Kafein murahan, alkohol, dan seks dalam botol.
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Kalau tak mengubah haluan sekarang
juga, kita akan terdampar di tempat yang
sekarang kita tuju. PERIBAHASA CINA
1 M U L AI L AH S E K AR A N G

FOTO: STEVE EICHLER

BAYANGKANLAH SEJENAK bahwa Anda berumur 20 tahun. Anda
tahu persis apa yang ingin Anda lakukan dalam hidup. Sebab, Anda
telah menemukan hasrat hidup. Anda bangga dapat melakukan apa
yang ingin Anda lakukan dengan uang sendiri. Ah, nikmatnya hidup
ini..
Saya pertama kali menemukan hasrat hidup seperti itu ketika
menerbitkan majalah sewaktu SMA. Ketika saya kuliah di University
of Waterloo, saya selalu begadang untuk mengerjakan koran
kampus. Sampai-sampai kuliah saya di jurusan ilmu komputer
tidak terurus. Di akhir tahun 1980-an, saya mengikuti naluri saya
menuju sebuah studio desain mungil di atas toko loak di sebelah
selatan Ottawa lama. Seperti banyak anak
muda lain yang sadar bahwa mereka
dapat merancang, saya pun larut dalam
kreativitas dan eksplorasi. Pokoknya,
berkutat dalam dunia grafis, huruf, dan
warna Pantone®. Itu saya lakukan sebelum
desktop publishing muncul.
Saya dapat saja meninggalkan dunia
yang berantakan itu. Lalu berjuang agar
diri saya dikelilingi benda-benda yang
berdesain cantik. Asyik rasanya begadang
semalaman sambil memutar strip film
Di depan studio David Berman Typographics,
font dua inci melalui typositor, lalu
Hopewell Avenue, 1988
mengelem dengan tangan menggunakan
adhesive wax ke atas phototype galleys,
memperhalus kerning (ruang di antara huruf), dan menghirup zat
kimia proses foto secara tidak sengaja. X-Acto blades, Letraset, dan
Rubylith.. Lalu di pagi harinya, saya berkeliling kota membawa
portfolio di dalam tas besar sambil naik skuter merah menyala.
Lengkap dengan sepatu katun berwarna krayon dan pakaian hitamhitam.
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Suatu hari, pacar saya yang hot6 dan feminis itu, masuk ke
dalam dunia saya. Ia berkata bahwa desainer grafis seperti diri
sayalah yang bertanggung jawab terhadap penghancuran hutan.
Dan juga, adalah para desainer grafis yang mendukung eksploitasi
wanita dengan menggunakan gambar-gambar tubuh wanita untuk
menjual produk. Saya pun menyangkal mentah-mentah semuanya.
Akan tetapi kemudian saya melihat contoh demi contoh. Satu per
satu. Dalam hati saya pun berjanji untuk melakukan sesuatu untuk
mengubahnya.
Jiwa lelaki yang sedang bergejolak mencari keadilan yang
dikompori oleh kreativitas, nafsu, dan amarah membawa saya ke
pertemuan pertama cabang lokal Society of Graphic Designers of
Canada. Dengan membawa manifesto pacar saya yang feminis itu,
saya siap berjuang untuk mengubah kode etik dalam profesi yang
saya jalankan itu. Saya tidak menyangka bahwa perjalanan itu akan
berlangsung 16 tahun dan membawa saya ke lebih dari 20 negara
(dan masih akan bertambah lagi jumlahnya) - melebihi harapan saya
yang naif itu. Tapi nanti saja itu saya ceritakan, ya..

MULAI SEKARANG
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Bagaimana desain menggagalkan demokrasi
Mari kita percepat ke 12 tahun kemudian, ke masa pergantian
milenium. Ketika itu saya sadar bahwa desainer tidak hanya
berpotensi untuk mempunyai tanggung jawab sosial, tapi juga
memegang masa depan dunia. Berikut ini adalah sejumlah
contohnya.
Contoh desain informasi paling berpengaruh selama saya hidup
adalah lembar yang digunakan Palm Beach County untuk pemilihan
umum presiden Amerika Serikat di Bulan November 2000. Akibat
desain tata letak yang menyesatkan, jumlah suara yang salah pilih
calon independen Pat Buchanan - bukannya Al Gore - jauh melebihi
jumlah suara George W. Bush. Hal ini cukup untuk membuat Bush
memenangkan pemilu presiden secara nasional. Desain surat suara
yang berantakan itu pula yang mungkin bertanggung jawab untuk
kegagalan Amerika dalam menandatangani Perjanjian Kyoto untuk
perubahan iklim, invasi ke Iraq pada tahun 2003 untuk mencari
senjata pemusnah massal7 dan daftar panjang segala keputusan
kontroversial Gedung Putih selama delapan tahun berikutnya.
Design for Democracy dari AIGA saat ini bekerja sama dengan
pemerintah Amerika Serikat untuk membereskan kekisruhan surat
suara. Sebab, ujung dari desain surat adalah sebuah mekanisme
demokrasi.8 Sebagai hasil dari upaya itu, pada bulan Juni 2007,
Komisi Bantuan Pemilihan Amerika Serikat mengeluarkan panduan
pelaksanaan pembuatan desain untuk pemilihan umum federal.
Namun, pada pemilu 2008, rekomendasinya hanya tercermin dalam
desain surat suara di sekitar enam negara bagian. Selanjutnya,
Amerika Serikat masih mempunyai ribuan desain surat suara yang
berbeda, dengan teknologi berbagai rupa, untuk memilih satu
presiden.10
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Mudah saja bagi saya untuk melihat bagaimana
seseorang mencoblos untuk saya, padahal mereka
sebenarnya memilih Al Gore.
PAT BUCHANAN 9
Pemerintah yang bertanggung jawab harus menyediakan lembar
pemungutan suara yang konsisten bagi para pemilih. Lembaran
itu mestinya dirancang oleh ahli desain informasi. Di Kanada,
sebagaimana di banyak negara barat yang bersistem demokrasi
(bahkan negara-negara seperti Afghanistan dan Iraq, ironisnya
menyediakan surat suara yang lebih jelas bagi pemilih), kalau
surat suaranya tidak didesain secara profesional dan konsisten,
maka dijamin akan muncul bencana. Tidak konsisten memang
kalau melihat fakta bahwa Food and Drug Administration
(departemen yang mengurusi makanan dan obat-obatan) di Amerika
mengharuskan adanya fakta nutrisi yang konsisten dalan setiap
kemasan yang jumlahnya ribuan itu. Sedangkan pemerintah
Amerika justru gagal mengesahkan penggunaan surat suara yang
konsisten dan didesain dengan baik serta mengadakan prosedur
pemilihan di seluruh 51 negara bagian dan distrik.
Afrika Selatan saja dapat melakukannya dengan lebih baik pada
pemilihan tahun 1994. Saat itu banyak warga yang sebelumnya
tidak atau belum pernah ikut pemilu. Bahkan sebagian besar ada
yang buta huruf. Surat suara yang sederhana, yang memuat foto
kandidat, benar-benar berfungsi.
Pengaruh desain pada hasil pemilu tidak berhenti
pada kotak suara. Para kandidat menghabiskan banyak
biaya untuk iklan kampanye. Sering kali pesan iklan itu
terlalu sederhana. Dengan sengaja dibuat kacau karena
mengkombinasikan gambar dan kalimat di luar konteks.
“Iklan politis adalah noda dalam demokrasi kita. Itu
sama saja dengan mengumpulkan fakta dan angka
secara teliti lalu membuatnya menjadi kebohongan
yang luar biasa buruknya.”11 Pada tahun 2004, kandidat
presiden Amerika menghabiskan lebih dari satu milyar
dolar12 untuk memanipulasi opini. Padahal mereka dapat
saja memberikan informasi yang jujur dan langsung ke intinya.
Presiden Obama adalah pengiklan ketiga terbesar selama
kampanye tahun 2008,13 termasuk iklan online yang berisi
pesan-pesan yang baik-baik saja.

Bukan solusi.
Masih sama sulitnya untuk
memilih George W. Bush
sebagai presiden di Ohio tahun
2004.14 Memilih untuk Kerry
mudah, tandai kotak 6. Tapi
bagaimana Anda memilih
Presiden Bush?

FOTO: INDIANAPOLIS STAR
PHOTO: MONICA FRY

Surat suara Palm bach County,
Florida, 2000.
Bahkan Pat Buchanan kaget
mendapat suara dari orang
Yahudi dan orang kulit hitam.
Dengan banyaknya halaman
pemilihan (11 untuk offices,
9 judicial contests, dan 4
referenda), banyak pemilih
salah memilih lubang kedua
dari atas untuk “Demokrat”.

FOTO: AIGA

Salah satu dari banyak contoh
surat suara yang dibuat oleh
Design for Democracy dari
AIGA untuk Komisi Bantuan
Pemilihan. Rekomendasi
mereka tercermin dalam surat
suara yang digunakan pada
pemilu presiden di paling tidak
enam negara bagian pada
November 2008.
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Bagaimana manipulasi ini menjadi sebuah norma? Kalau
masyarakat Amerika harus dilengkapi bahan untuk memilih
pemimpin terbaik mereka, kita membutuhkan salah satu dari halhal berikut ini. Itu dapat berarti pendidikan melek media yang
diwajibkan mulai dari SD atau hukum yang melarang kebohongan
menggunakan gambar - sebagaimana saat ini hukum melarang
kita berbohohong dengan kata-kata. Sementara itu, desain yang
baik dapat memotivasi anak muda (54% dari total pemilih) untuk
ikut pemilu Amerika Serikat.15
“Minumlah Susu.
Cintai Kehidupan.”
Di tahun yang sama dengan
pemilu ajaib itu, saya dan putri
saya, Hannah, sedang dalam
perjalanan menuju sekolahnya.
Umur Hanah 8,5 tahun. Ketika
kami melewati billboard yang
bertuliskan “Drink Milk. Love
Life” (Minumlah Susu. Cintai
Kehidupan), Hannah, yang tidak
suka minum susu sapi, segera
bertanya.
HANNAH: “David, aku nggak
minum susu itu. Kalau begitu,
aku nggak mencintai kehidupan,
dong?” (Ya, benar, dia selalu
memanggilku dengan “David”.)
DAVID: “Tidak begitu.”
HANNAH: “Apakah aku nggak mencintai kehidupan dibandingkan
anak-anak lain yang banyak minum susu?”
DAVID: “Bukan begitu, Hannah. Iklan itu dibuat-buat agar kamu
mau minum susu lebih banyak.”
HANNAH (Setelah terdiam lama): “Kok pembuat iklan itu diizinkan
membuat iklan yang isinya nggak benar?”

Kita tidak mewarisi tanah ini dari nenek moyang kita,
kita meminjamnya dari anak cucu kita.
PERIBAHASA HAIDA

MULAI SEKARANG
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persuasi

FOTO: DAVID BERMAN

Pertanyaan yang bagus, Hannah. Pada saat itu, saya sedang
bersiap-siap untuk berbicara di konferensi desain di Vancouver.
Seperti desainer lainnya, saya hendak memamerkan karya terbaik
saya. Akan tetapi obrolan dengan putri saya itu memberi saya ide:
daripada berbicara tentang karya desain saya, kenapa tidak bicara
saja tentang pengaruh semua karya desain?
Apa yang mungkin terjadi kalau para desainer menggunakan
kekuatan mereka untuk mempengaruhi pilihan dan kepercayaan
dengan cara yang positif dan mudah untuk dilaksanakan?
Bayangkan bagaimana kalau kita tidak hanya membuat desain yang
baik.. tapi membuat kebaikan?
Setelah melalui banyak konferensi, undangan, dan seminar, saya
masih selalu membawa pesan
itu. Dalam perjalanan itu, saya
mengajar banyak hal sekaligus
belajar banyak hal. Terutama
dari anak-anak muda.
Saya bertemu seorang anak
muda di pedalaman Tanzania.
Dia membawa tas plastik yang
berhiaskan merek Rokok Camel.
Mungkin camel (unta) itu akan
menjadi satu-satunya unta yang
akan dia lihat dalam hidupnya.
Pada tahun 2002, saya
berbicara pada sebuah
konferensi desain di Amman,
Tengeru, Tanzania.
Yordania. Kami menyempatkan
berkunjung ke Petra, sebuah
kota kuno yang terpahat
dengan agung dari batu
karang. Benar-benar keajaiban
dunia kedelapan. Di sana saya
Tengeru, Tanzania
bertemu seorang wanita muda

dan untanya. Dia tinggal di kota dekat situ bernama
Wadi Mus, tempat sebuah papan iklan terbesar di kota
itu berada. Tulisannya, Superior American Taste dari
merek rokok lokal.
Di sisi lain dunia, di Kanada, putri saya belum
pernah melihat iklan rokok sebab semua iklan
tembakau yang mungkin dilihat oleh anak-anak adalah
sesuatu yang ilegal di Kanada.16

Teman Bedouin saya,
Petra, Yordania. (Kucing
itu adalah teman
perjalanan saya, Spice,
si kembar. Kembarannya
Blackie tinggal di rumah
bersama putri saya.

Wadi Musa, Jordan

MELAKUKAN HAL BAIK
Kuba adalah tempat yang tak lazim untuk bertemu dengan orang Amerika, Alan Jacobson. Di tahun 2005, Alan menempuh jarak 6.000 mil untuk bekerja pada Rwanda
Healing Project milik seniman Lily Yeh. Di sana, Alan memimpin Survivors Village dan The Genocide Memorial Park untuk mengenang korban genosida dari daerah Rugereo (Pada tahun 1994 lebih
dari 800.000 orang dibantai dalam waktu 100 hari di tahun 1994). “Beberapa desainer merasa apa yang mereka lakukan tidak ada artinya. Saya harap, dengan buku ini, saya dapat memberi
inspirasi.

FOTO: DAVID BERMAN
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Rokok adalah salah satu
produk yang paling sering
beriklan di dunia. Perusahaan
rokok besar menghabiskan
lebih dari $13 milyar tahun
ini17 untuk mempromosikan
sistem pembuangan nikotin
yang didesain dengan pintar.
Tujuannya adalah untuk
meyakinkan para remaja supaya
mulai merokok di umur mereka..
Rokok: hasil desain industri Inggris yang
dan sampai mereka meninggal.
sangat efektif sejak tahun 1880-an.
(Semua simbol $ di buku ini
adalah dolar Amerika).
Dalam masyarakat Barat yang mengusung kebebasan dengan
dada membusung, kita sering bilang kepada para orangtua
bahwa mereka punya hak untuk mengendalikan apa yang boleh
dan tidak boleh dilihat anak.
Sebuah pepatah mengatakan:
‘membutuhkan satu desa untuk
membesarkan seorang anak’.
Saya menambahkan: perlu satu
masyarakat untuk membangun
sebuah generasi. Saya berjuang
untuk menjadi orangtua yang
baik. Oleh karena itu saya akan
menolong putri saya membuat
pilihan pintar bila pilihannya
adalah menyangkut soal
tembakau. Saya berharap ia
akan berumur panjang dan sehat
selalu. Bahkan kalau bisa ia dapat
hidup hingga abad berikutnya.
Ketika abad ke-22 datang,
cucu dari anak-anak kita akan
melihat kembali hari-hari yang
menakjubkan saat ini, yaitu
waktu saat kita hidup ini. Apa
masalah kita yang paling penting
yang akan diingat oleh sejarah
Putri saya, Hannah.
pada masa itu?
FOTO: HANNAH LANGFORD BERMAN
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Kebudayaan remaja
Dampak dari ancaman global kepada kehidupan manusia menjadi
jauh lebih besar ketika ancaman itu dikombinasikan dengan trend
terkini. Kebudayaan menjadi serupa di mana-mana. Mari saya
jelaskan.
Kebudayaan manusia datang dan pergi. Berjaya dan jatuh.
Banyak ilmuwan percaya bahwa spesies kita sudah ada paling tidak
sejak lima juta tahun lalu. Namun ilmu sosial menganggapnya
hanyalah 6.000 tahun (paling banyak 10.000).18 Walau demikian,
sebagaimana yang dikatakan oleh filsuf sains Ronald Wright; setelah
6.000 tahun bereksperimen dengan desain kebudayaan, umat
manusia kini sedang berlayar bersama dalam sebuah kapal besar
menuju masa depan yang berkebudayaan global. Isinya banyak
hal yang digabungkan.19 Entah kita menyukainya atau tidak, atau
apakah kita tidak punya masalah dengan globalisasi, yang jelas kita
sedang menyaksikan sebuah evolusi menuju komunitas manusia
yang menyatu dan serupa – sebuah penyatuan yang terbesar. Tak
ada lagi dunia baru untuk ditemukan; yang ada hanyalah berbagi
nasib.
Wright lalu mendeskripsikan kebudayaan itu dengan ilustrasi
ini: Tuhan melepaskan kelompok primata khusus - yang dinamakan
manusia - ke dalam sebuah laboratorium kehidupan. Ia lalu
memberikan mereka kemampuan untuk bermain dengan kehidupan.
Yang membuat saya takut dengan ilustrasi itu adalah sepertinya
sekarang kita semua hidup di dalam eksperimen itu. Dan kalau kita
secara tak sengaja menghancurkan laboratorium, maka kita tidak
punya rumah lagi, baik untuk diri kita maupun untuk generasi
mendatang.
Entah baik atau buruk, globalisasi melebur nasib kita
menjadikannya satu kebudayaan yang serupa. Oleh karena itu,
umat manusia harus menentukan sebentuk kebudayaan dengan
bijaksana. Penentuan itu harus dilakukan sekarang. Masa depan
kita adalah tantangan desain bersama.
Dengan atau tanpa kita, evolusi bergerak maju dengan cara
coba dan gagal (trial and error). Namun jika masa depan itu
terkait dengan kebudayaan manusia, sebaiknya kita tidak berbuat
kesalahan.
Saya berharap 100.000 tahun dari sekarang, anak cucu kita akan
melihat kembali 6.000 tahun ‘masa kanak-anak’ dari peradaban
Big Bang ini sebagai kesuksesan manusia yang menjelang dewasa.
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Saat itu, adanya peradaban yang beragam dianggap sebagai ingatan
yang jauh hampir terlupakan. Mungkin kita akan dikenang dengan
situasi di mana manusia sedang mengatasi delusi kehidupan yang
berusaha memunculkan hal-hal terbaik dari beragam kebudayaan,
dan bersama-sama merancang masa depan yang berkelanjutan.
Sebuah cara kemudian kita temukan untuk memenuhi kebutuhan
tanpa perlu mengorbankan kemudahan generasi di masa depan
untuk memperoleh kebutuhan mereka.
Analogi kapal dari Wright menggambarkan dengan baik
keadaan kita. Kita berada dalam sebuah kapal besar di lautan luas
dan harus berbelok. Keberadaan gunung es di depan, membuat
kita harus segera mengubah arah demi mencegah tabrakan. Bila
kita menunggu terlalu lama, kita tak punya pilihan selain melihat
kehancuran kita dalam gerak lambat (slow motion).

CHARLATAN ARCHIVE (LIHAT CATATAN 20)

Sebagai kandidat dari Homo Sapiens dalam kompetisi
desain antargalaksi, kebudayaan industri hanya dapat
bertanding sampai babak kualifikasi saja.
DAVID ORR 21
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Masa depan seperti apa yang harus kita pilih?

A

6,000 BCE

4,000 BCE

2,000 BCE

0,000 BCE

2,000

Kebudayaan manusia terkombinasikan, mengecil. Akhir eksperimen.

B

6,000 BCE

4,000 BCE

2,000 BCE

0,000 BCE

2,000

4,000

6,000

Kebudayaan manusia terkombinasikan, diperbaiki, kemudian berkelanjutan.

Desain berpotensi menolong kita mengendalikan arah ke jalan yang
lebih aman.
Jadi gunung es mana yang paling mengancam kita?
Apakah terorisme? Saya rasa tidak. Meskipun kekejiannya
masih terngiang, terorisme bukanlah fenomena baru dan belum

Merek Diesel dari Italia menghadirkan campuran aneh antara kemiskinan Asia dan Amerika.

8,000

10,00

000
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begitu mengancam peradaban kita dengan serius (Saya sempat
berpikir mengapa orang-orang yang cerdas, dan tidak begitu
radikal, di seluruh dunia, kini semakin marah dan tersinggung oleh
kebudayaan Barat. Mungkin mereka marah karena terus menerus
dibohongi oleh proses penipuan paling canggih di dunia. Soal ini
akan saya jelaskan lebih lanjut nanti).
Mungkin gunung es itu adalah pandemi. Itu adalah kemungkinan
bencana luar biasa yang membutuhkan perhatian kita. Termasuk
membuat pesan iklan yang didesain dengan baik untuk mengurangi

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

26,000

efek bahayanya. Penyebaran penyakit menular bukanlah hal baru.
Di dunia sekarang ini, penyakit menular menyebar lebih cepat
dari sebelumnya. Perjalanan antarnegeri dan pengiriman barang
internasional begitu mudah. Pandemi global dapat mematikan umat
manusia. Lihatlah, penyakit flu tak terobati atau TBC berkembang
setiap hari. Pejabat kesehatan mengatakan, masalahnya bukanlah
‘kalau’, namun ‘kapan’. Walaupun demikian, bagaimana pun
buruknya pandemi itu, peradaban tak akan berakhir.
Apakah gunung es itu adalah kehancuran ekonomi? Atau
korupsi? Pada bab berikutnya, kita akan melihat peran desain dalam
masalah ini. Kita sudah mengatasi tantangan ekonomi seperti itu di
masa lalu dan kita akan dapat mengatasinya lagi.
Jawabannya adalah bukan salah satu di atas. Ketika anak dari
anak-anak kita melihat kembali masalah paling besar di masa kita
ini, mereka akan melihat bahwa tantangan paling berbahaya adalah
perusakan yang kita lakukan pada lingkungan fisik kita.
Sangat disayangkan bahwa kebudayaan yang paling berpengaruh
di abad ke-20 menjadi sesuatu yang paling tidak dapat dilestarikan
di dunia ini.

Tak ada penumpang di kapal bernama bumi.
Kita semua adalah kru.
HERBERT “MARSHALL” MCLUHAN (1911–1980) 22

28,000

30,0

BERITA HARIAN
1,200,000,000
882,000,000
41,000,000
14,000,000
6,200,000
43,000
26,500
7,400
3,000
2,800
600
160
73

Coca-Cola yang dicerna 23
Rokok Marlboro yang diekspor Amerika 24
konsumen McDonald’s yang dilayani 25
pulpen BIC yang dibuang 26
Kilogram plastik yang dibuat untuk air dalam kemasan 27
Hektar hutan yang dihancurkan 28
anak di bawah usia 5 tahun yang meninggal karena kemiskinan 29
manusia yang terinfeksi virus HIV 30
pesan promosi yang dilihat oleh rata-rata orang Amerika 31
anak Afrika yang meninggal karena sakit malaria yang tak diobati32
kematian karena kecelakaan mobil di Cina 33
bayi yang lahir menderitas HIV di Afrika Selatan 34
spesies yang punah 35

Kejadian yang tiba-tiba mendominasi berita, sementara krisis masih berlanjut: hari yang biasa di
sebuah pesawat bernama Bumi.
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Populasi manusia dikalikan aspirasi kaum menengah
dibagi dengan teknologi terkini menghasilkan tekanan
luar biasa bagi planet ini.
ROBERT SHAPIRO, CEO, MONSANTO CORPORATION

2 L EB IH d a ri SEK EDAR H I JA U :
K EB O H O N G AN YA N G NYA M A N

FOTO: ALTON THOMPSON

HAMPIR 20 TAHUN LALU, ahli lingkungan terbaik Kanada, David
Suzuki, menjelaskan pada saya mengenai berita besar itu. Dari
semua berita luar biasa yang ada sekarang ini, berita terbesar adalah
bahwa manusia telah mempunyai
kemampuan mengubah bentuk fisik,
geologi, dan atmosfer planet bumi.
Apa yang dibentuk selama empat
milyar tahun, mungkin diubah
oleh kita hanya dalam 400 tahun
terakhir. Dan itu tak dapat diulang
kembali. Bahkan, orang sekarang
mengkonsumsi lebih banyak barang
dan jasa di paruh kedua abad ke20 ini dibanding generasi-generasi
sebelumnya.36
Pada bulan Mei 2000, saya mulai
berbicara di konferensi desain
mengenai peran desainer dalam
kerusakan yang tak bisa diperbaiki
pada planet kita. Saat itu, saya
menghabiskan 15 menit pertama
untuk membuat pernyataan bahwa
degradasi lingkunganlah yang
menjadi ancaman terbesar bagi umat
manusia, bukan pandemi atau meteor Taipei 1010, saat ini pencakar langit
dari angkasa. Di bulan September
tertinggi di dunia. Aktivitas seismis di
Taipei dalam bentuk gempa bumi kecil
2001, walikota New York, Rudy
telah meningkat tajam sejak
Giuliani, berkata kepada penduduk
pembangunannya dimulai di tahun
Amerika bahwa kotanya yang hancur
1997. Dipercayai, itu karena
itu perlu ‘orang-orang gila belanja
penumpukan 700.000 ton material di
terbaik di dunia’. Dan Presiden George satu tempat yang sama.37
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W. Bush mengimbau kepada warganya untuk berbelanja38 untuk
memerangi terorisme. Sejak itu, kita kian sulit mengajak orang, yang
pada dasarnya tidak pedulian, memikirkan kenyataan sehari-hari.
Mendekati satu dekade sejak serangan di Amerika itu, media
berita mainstream dan situs di dunia maya dibanjiri pesan
go green ini dan itu, baik dalam bentuk iklan maupun berita.
Namun, yang kurang mendapat perhatian adalah kemerosotan
lingkungan. Kenapa kita mengonsumsi terlalu banyak? Kenapa kita
mengonsumsi ini dan bukan itu? Ancaman terbesar pada dunia kita
dewasa ini berakar pada konsumsi yang berlebihan, yang kemudian
dipicu oleh perkembangan pesat di bidang psikologi, kecepatan,
kecanggihan, dan ketersediaan teknologi komunikasi. Desainer
berada pada inti pola penipuan yang paling efisien dan paling
merusak dalam sejarah manusia.
Amerika Serikat adalah pemimpin dunia dalam kasus konsumsi
berlebihan. Orang Amerika menyewa gudang penyimpan di luar
rumah lebih dari 160
juta meter persegi.39
Hampir sepertiga dari
penduduk Amerika
kelebihan berat badan.40
Walaupun demikian,
ancaman terbesar pada
lingkungan hidup

Bandingkan ini dengan pesan Amerika kepada
masyarakat selama Perang Dunia II.
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dunia bukanlah ekspor
sampah kertas mereka
dari pelabuhan New
York (sebagian besar
menuju Antartika);
namun adalah ekspor
ide mereka.
Seperti yang
dikatakan oleh William
Wordsworth, ‘ide’
yang dimaksud adalah
sebuah masyarakat
yang terfokus untuk
berbelanja. Kita
dibuat kecanduan
mengonsumsi barang.
Seperti lingkaran yang
tak ada ujungnya,
Bagi beberapa orang, 11 September adalah alasan baru
untuk menjual produk semakin banyak. Dan perusahaan
kebiasaan orang
yang tidak memproduksi apa pun selain citra, tak
Amerika Utara
mengalami kesulitan untuk menemukan citra yang
untuk hidup di luar
mendapatkan keuntungan dari jingoisme*.
keseimbangan kian
menjadi-jadi karena mereka membuat orang lain dan budaya lain
menjadi kecanduan juga. Pendorong terbesar untuk ide itu adalah
perusahaan multinasional. Semua itu kemudian mengerucut seperti
sebuah piramida. Parahnya, mereka pura-pura tidak tahu bahwa
planet ini akan habis terkonsumsi sebelum setiap orang mencapai
gaya hidup yang diinginkan.
Etika pendahuluan
Seperti halnya ‘tipuan’ piramida, yang menjadi masalah bukanlah
‘apakah’ semuanya akan hancur, tapi ‘kapan’. Pada tahun 2008,
terjadilah bencana besar bagi kita semua: Amerika Serikat
mengekspor krisis finansial ketika ‘kapan’ itu menghantam
pasar keuangan Amerika. Efek dari keserakahan massal yang
dilakukan para penghutang itu akhirnya menimpa jutaan orang
Amerika. Sesuatu yang pada mulanya kelihatan hanya krisis
*Tambahan dari David: Setelah peristiwa robohnya gedung World Trade Center (tragedi 9/11) di Amerika, bendera
kebangsaan ada di mana-mana, termasuk pada topi proyek. Hal ini mengesankan jika Anda tidak ikut memasang
bendera, maka orang akan menduga Anda tidak mencintai Amerika Serikat. Jingoisme menampilkan perilaku
chauvinisme, patriotisme, nasionalisme bodoh.
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kredit kepemilikan rumah, menjadi kasus etika yang menyangkut
dan mempengaruhi semua bidang. Kemunculan hutang yang tak
terbayar di kalangan pemilik rumah di Amerika itu tidak muncul
mendadak seperti halnya bakteri yang meracuni para pekerja di
Amerika. Bencana itu dimulai dengan kampanye iklan yang dibuat
dengan amat strategis dan sangat baik untuk mempengaruhi
masyarakat untuk hidup di luar kemampuan mereka.
Lihatlah kampanye Citibank yang mendapat penghargaan itu.42
Kampanye senilai $1 milyar yang dijalankan sejak 2001 hingga 2006
itu mendorong orang membeli rumah kedua. Para pemilik rumah
didorong untuk menganggap hutang dan menggadaikan rumah
mereka dengan bunga tinggi bukanlah hal yang serius. Kampanye
itu menggunakan visualisasi menarik tentang bagaimana hidup
mereka seharusnya. Beginilah iklannya: “Pasti ada paling sedikit
$25.000 tersembunyi di rumah Anda. Kami dapat menolong Anda
menemukannya.” Bentuk peminjaman terbaru ini merupakan hal
yang memalukan pada masa lalu, dan dikenal dengan nama hipotek
kedua. Hal itu dikemas ulang dengan nama ‘rencana finansial
kepemilikan rumah’. Rencana itu meliputi visualisasi dari liburan
keluarga yang indah, mobil SUV yang kinclong, dan belanja-belanji
yang meriah. Hasilnya adalah kredit macet perumahan ribuan kali
lipat dibandingkan dengan awal tahun 1980-an.
Ameriquest Mortgage Company menggelontorkan $2,5 juta
untuk iklan tersohor berdurasi 30 detik yang berbunyi “Don’t
judge too quickly.. We won’t” (Jangan menghakimi terlalu cepat..
kami tidak) saat demam Super Bowl di tahun 2004.43 Ameriquest
sejak itu menyatakan dirinya bangkrut dan melarikan diri dari
hutangnya. Sementara rekor angka tertinggi dicapai untuk jumlah
warga Amerika yang diusir dari rumahnya. Di bulan Oktober 2008
saja, satu dari 452 rumah di Amerika menerima surat penyegelan.
Sedikitnya 84.000 properti disita di negeri itu.44
Krisis perumahan adalah contoh sebuah masalah yang
lebih besar, yaitu konsumsi berlebihan. Itu didorong oleh krisis
inflasi marketing yang tidak bertanggung jawab. Krisis itu lalu
membahayakan kita ketika ‘gelembung’ itu pecah. Saya tidak
berbicara tentang gelembung investasi seperti yang kita saksikan
saat terjadinya kegagalan bisnis dot-com dahulu. Akan tetapi
seperti apa yang dikatakan futuris Tim O’ Reilly (yang menciptakan
istilah Web 2.0), gelembung itu adalah gelembung realitas.45 Ketika
celah antara realita dan bagaimana kebenaran itu disampaikan
(‘bagaimana’ itulah yang diberikan oleh industri karena mereka

sangat bernafsu untuk mengubah perilaku kita)
menjadi besar, kita harus dapat menerima koreksi yang
datang dengan menyakitkan. Tidak diragukan bahwa
desain iklan jawara di berbagai penghargaan adalah
desain yang cerdas, bahkan strategis dalam jangka
pendek. Akan tetapi pasar bebas berjalan secara efisien
berdasarkan informasi yang bergerak bebas, bukan
penipuan massal. OK. Tapi apa hubungannya
sain?
omelan ini dengan de
Merancang Perubahan Iklim
Ada konsensus ilmiah yang mengatakan bahwa
aktivitas yang dilakukan manusia tengah mengubah
iklim bumi. Bumi menjadi semakin panas karena
kita. Dan pemanasan itu makin membahayakan.46
Namun industri yang terancam oleh perubahan
lingkungan menghabiskan begitu banyak uang untuk
mempromosikan hal yang sebaliknya dan memberikan
informasi yang salah untuk membingungkan opini
publik. Saat ini, saya tidak lagi harus memberikan
bukti-bukti kasus perusakan lingkungan. Saya
memberikan tanggung jawab itu kepada Al Gore
dan David Suzuki, bila Anda tidak percaya bahwa
kita sedang berada dalam krisis yang sangat gawat.
Namun demikian, saya ingin menekankan kepentingan
merancang dengan cara yang lebih baik, selagi nasib
masih dapat kita kendalikan.
Konsumsi yang berlebihan adalah cara yang
paling mudah untuk menuju bencana lingkungan.
Yang banyak disalahkan adalah orang-orang di dunia
barat yang memang mengonsumsi paling banyak
dalam hitungan per kapita. Sambil melakukan itu,
orang-orang barat itu juga meyakinkan bagian lain
yang berpopulasi lebih besar, yaitu populasi di dunia
berkembang, untuk mengonsumsi semakin banyak lagi
dan lagi.

Bukan polusi yang mencemari lingkungan kita,
tapi kekotoran di udara dan air.
GEORGE W.BUSH

Aspen Design Challenge adalah pertemuan tahunan yang mengundang mahasiswa di seluruh dunia untuk membahas masalah internasional yang krusial. Yang
pertama adalah “Designing Water’s Future” dan menantang mahasiswa interdisipliner untuk mengembangkan solusi desain untuk penggunaan air bertanggung jawab dan upaya konservasi air. Itu
adalah proyek kerja sama AIGA di Amerika Serikat dan INDEX di Denmark. AIGA adalah salah satu pemimpin dalam industri desain. AIGA membuat program seperti rancangan ramah emisi karbon
(carbon-neutral design) yang mempengaruhi desainer, pembuat barang, dan konsumen untuk memikirkan ulang desain mereka.
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Senjata ampuh yang telah kita
ciptakan dalam meyakinkan pasar
untuk mengonsumsi lebih banyak
adalah pencitraan. Biaya untuk
mengemas kembali produk yang
sudah ada lebih murah daripada
menciptakan produk baru yang
lebih baik. Setiap tahun, 95 persen
dari 16.000 merek baru di Amerika
sebenarnya adalah merek atau produk
lama.47 Komunikator profesional
adalah orang yang dapat memikirkan
cara-cara visual yang cerdas dan
persuasif demi meningkatkan hasrat
untuk mengonsumsi lebih. Sementara
itu, desainer produk dengan
bersemangat terus mengembangkan
lebih banyak barang untuk
meningkatkan produksi.
Greenwashing 101: Selama beberapa
Beberapa macam konsumsi
hari, koran lokal di daerah saya
sebenarnya normal dan
mencetak 150.000 lembar iklan
menyenangkan. Namun, konsumsi
seperempat halaman ini, untuk
berlebihan itu bagaikan kecanduan
mendorong pembacanya bertindak “go
green” dengan memilih tagihan
terpola yang tidak akan dapat
elektronis. Dengan demikian, dua
dinormalkan kembali, walaupun
lembar kertas bisa dihemat per tahun.
dengan cara ‘menghijaukan’ setiap
Tapi, sekitar 100 lembar iklan belanja
proses dan produk itu sendiri. Kita
menyertai setiap edisi surat kabar itu.
harus berhenti membuat cara-cara
baru yang lebih licik dalam membuat
orang lain terjebak kebiasaan buruk ini.
Isu terhangat sekarang ini adalah mengenai lingkungan.
Dan kekuatan terbesar untuk menjawab kemerosotan kualitas
lingkungan adalah dengan menampilkan bencana yang disebabkan
oleh dorongan mengonsumsi secara berlebihan di seluruh dunia.
Sesederhana ini, kok: manusia mengonsumsi terlalu banyak barang
dan hal ini menyebabkan langit kotor, kutub mencair, laut marah,
dan bumi hancur. Semakin banyak orang yang membeli, semakin
parah jadinya. Kita semakin kekurangan tempat untuk menyimpan

Desainer membuat sampah paling indah di bumi.
SCOTT EWEN, ÉMIGRÉ

konsumsi berlebih
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dan tak punya ruang cadangan. Masa depan manusia bergantung
pada kearifan yang dilakukan di masa hidup kita.
Pertanyaannya sekarang adalah: apakah kita akan membuat
pilihan untuk melanjutkan keterlibatan kita dalam kesombongan
hampa itu? Atau kita akan mengambil bagian untuk merancang
masa depan yang lebih baik bagi semua orang?

FOTO: ORIGIN INSTRUMENTS CORPORATION

FOTO: JENNIFER GROEN, INNERQUEST DOLPHIN RETREATS

Desain punya peran: desain
untuk semua
Di tahun 2003, Steven
Rosenberg (salah seorang
pendiri Graphic Designers of
Canada Social Action Comitte
di tahun 1990-an) meyakinkan KUCING
saya bahwa kalau lumba-lumba
punya jempol, mereka akan
menguasai dunia. Akan tetapi
karena mereka tidak dapat
memegang pulpen, mereka
pun tak bisa menggambar atau
menulis. Jika sebuah spesies tidak memiliki kemampuan mencatat
informasi, mereka akan terus mengulang sejarah di setiap generasi.
Dominasi umat manusia atas bumi disebabkan oleh
kemampuan uniknya. Kemampuan hebat akan bahasa dan
kemampuan untuk merekamnya. Kualitas tersebut memungkinkan
manusia berbagi informasi melintasi rentangan
jarak dan generasi. Kita membayangkan masa
depan, merancang peradaban dengan dasar
catatan yang dibuat di waktu sebelumnya.
Komunikator dan perancang profesional
diberi tanggung jawab besar dalam menyertai
anugerah tersebut. Dan kita punya banyak hal
untuk dapat dibanggakan.
Untuk sebagian orang yang tidak dapat
memegang pena, manusia menciptakan
alat untuk mengatasi hambatan itu. Anak
perempuan yang fotonya di sebelah ini
menggunakan teknologi yang dirancang untuk quadriplegics.
Seseorang yang tidak mempunyai tangan atau kaki tetap dapat
berselancar di internet dengan mengombinasikan gerakan leher dan
menghembuskan atau menghirup udara melalui selang.
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Inovasi seperti itu mungkin mewakili kemerdekaan dalam
sejarah umat manusia. Dalam 50 tahun terakhir, teknologi dan
desain telah memerdekakan makin banyak orang dari hidup
yang terpinggirkan. Jumlah mereka melebihi jumlah orang yang
dibebaskan dari revolusi atau perang mana pun.48
Ketika muncul ide untuk melandaikan pinggiran jalan supaya
orang yang memakai kursi roda dapat terbantu, biayanya dianggap
terlalu besar. Alasannya jumlah orang berkursi roda di jalan.
Namun ketika fasilitas itu terpasang, lebih banyak kursi roda yang
menggunakannya. Kemudian, terciptalah pasar untuk kursi roda
elektris, dan jalan yang landai itu sangat disukai juga oleh orang
yang selama ini menyeret kopernya dengan susah payah ke atas
trotoar.
Dari waktu ke waktu, merancang hal yang ekstrem akhirnya
berujung pada kebaikan bagi semua orang. Di tahun 1886,
setelah merasa sulit mengingat pelajaran di sekolah, Herman
Hollerith menciptakan punch card untuk menolongnya mengatasi
keterbatasannya itu. Pada saat itu Biro Sensus Amerika menghadapi
kesulitan dalam memenuhi kewajiban melakukan sensus tiap
10 tahun. Menghitung jumlah penduduk Amerika yang terus
bertambah secara manual memerlukan sepuluh tahun lebih! Maka
mereka menggunakan punch cards buatan Hollerith. Perusahaan
Tabulating Machine Company miliknya kemudian dinamakan IBM.

Berikut ini adalah contoh lain bagaimana desain membantu
orang cacat, orang yang mengalami hambatan, dan ternyata dapat
menolong lebih banyak orang. Di tahun 1948, tiga orang peneliti
di Bell Labs di New Jersey membuat alat bantu dengar yang lebih
ringkas, murah, dan menggunakan lebih sedikit energi. Mereka
menciptakan transistor. Sebuah perusahan Jepang, yang kini
bernama Sony, membeli lisensi teknologi itu sebesar $ 25.000 lalu
menciptakan radio transistor. Kemudian, transistor menjadi benda
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Untuk 10 atau 15 tahun ke depan, teknologi mampu
melenyapkan penghalang yang dihadapi orang cacat di
tempat kerja.
STEVE BALLMER, MICROSOFT
yang amat penting bagi pendaratan manusia di bulan dan hadirnya
komputer di atas pangkuan kita.
Vinton Cerf mempunyai kesulitan pendengaran, dan istrinya
pun tuli. Dia sangat tertarik dengan kemungkinan untuk mengirim
pesan kepada istrinya melalui jaringan komputer, sampai kemudian
ia menciptakan protokol untuk surat elektronik. Tanpa mereka
sadari, pasangan itu telah melahirkan ‘killer app’ di internet. Cerf
mengerjakan protokol inti dari ARPANET, ‘nenek moyang’ internet di
tahun 1972. Media yang diciptakan dapat mengirimkan pesan dalam
bentuk apa pun, seperti visual, suara, kepintaran, dan kemampuan
kognitif. Sejak tahun 2005, ‘bapak internet’ ini bekerja di Google.
Brainchild: Melampaui DNA, melampaui insting
Kita tinggal di dunia pasca Darwin di mana manusia memiliki
segala sesuatu kecuali berhenti berevolusi secara genetis karena
kemajuan dunia kedokteran, teknologi, dan ilmu pengetahuan
yang terdokumentasi. Gen-gen yang sedianya akan menghilang
karena hukum ‘survival of the fittest’ sekarang malah akan
terus hidup karena masyarakat menjadi semakin sadar untuk
tidak meninggalkan siapa pun. Pada saat yang sama, kita telah
mengetahui cara mempercepat perubahan budaya dengan
memproduksi barang secara massal dan dengan bantuan
komunikasi massa. Dorongan alamiah dalam diri membuat kita
untuk terus melakukan reproduksi, sementara dorongan profesional
mendorong kita menciptakan ide (dan mengaktifkannya melalui
desain). Ketahanan hidup semakin bergantung pada teknologi, dan
semakin tidak lagi pada kekuatan alami.
Adalah benar, bila dikatakan: kita hidup dalam masa di mana
manusia dapat dengan mudah meninggalkan jejak dengan cara
mempropagandakan ide daripada mengandalkan materi genetis.
Meskipun banyak orang yang ingin mereproduksi DNA pribadi,
namun sekarang ini, lebih banyak dari kita yang ingin meninggalkan
warisan berharga dengan merancang ide dan berbagi dengan jutaan
orang, baik itu melalui produksi massal atau melalui teknologi
informasi, seperti karya Vinton Cerf itu.
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Pahatan dari gading di toko oleh-oleh di Serengeti.
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Perjalanan ribuan mil dimulai dengan satu langkah kecil.
CONFUCIUS

3 L A N D SC A P E P O P U L E R
Kata yang paling dimengerti di mana pun di dunia, adalah OK. Yang
kedua paling dimengerti adalah Coke.49 Dalam satu hari, 1,2 milyar
Coca-Cola diminum.50

coke
Sebagaimana diinginkan oleh
presiden pertama Coca-Cola’s
Company, Asa Griggs Cancler,51
kini kita dapat menemukan
produk ini dengan sangat
mudah di seluruh dunia.
Coca-Cola terkenal dengan
jenis marketingnya yang
dikenal dengan ‘marketing
pertama kali’ (marketing
first). Tim kreatif Coca-Cola
menciptakan kembali definisi
seorang Santo Kristiani
sebagai maskot marketing

Santo pelindung konsumsi berlebihan ini telah
menggantikan fokus spiritual dalam Natal dengan
festival marketing, materialisme, sampah yang
menyertainya.. dan stress yang terjadi karenanya.
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Amerika Utara, dan pertama kali menggunakan wanita secara
sistematis untuk menjual barang dalam skala besar.
Di jalanan di kota saya, Ottawa, mesin-mesin Coca-Cola seukuran
hampir dua meter yang menyala terang di segala cuaca, sudah
menjadi pemandangan umum. Saya diberitahu oleh seorang
manajer di pabrik botol lokal, mesin-mesin itu memberi kerugian
yang sama seringnya dengan keuntungan. Mesin minuman ini
menjulang di trotoar di samping toko-toko di musim panas, padahal
daerah kami sering mati lampu.
Perusahan lain belajar dari Coke: Beberapa tahun lalu, sebuah
perusahaan menawarkan diri untuk menyediakan keranjang
penampung barang untuk didaur ulang dan bangku taman di sekitar
ibukota Kanada, tanpa biaya. Pemerintah kota yang ingin uang
itu, menyambut dengan gembira usulan tersebut. Maka kemudian
munculah iklan berbahan kaleng daur ulang yang menyamar
sebagai tempat sampah, lengkap dengan bangku tamannya.

Sebagaimana wilayah urban yang lain, iklan mengambil alih jalanan di kota saya.
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Sebuah kaleng penampung daur ulang itu ditaruh di tengah ‘pulau’
di persimpangan jalan yang ramai. Jika orang ingin membuang
sampah di situ, orang harus berjalan kaki menyeberangi lalu lintas
padat itu. (Atau melempar benda yang ingin didaur-ulang dari dalam
mobilnya). Maka jika kita duduk di bangku taman itu, yang terlihat
adalah kendaraan mondar-mandir dalam empat sampai enam lajur
jalan. Kalau kondisi lalu lintas macet, iklan minuman ringan sangat
jelas terlihat.
Coke sudah melangkah lebih jauh. Salah satu perjalanan paling
jauh yang pernah saya lakukan adalah mendaki gunung tinggi di
Tanzania. Pada pos terakhir menuju puncak setinggi 4.600 meter,
setelah dua hari mendaki dan berkemah dengan teman-teman
pendaki, Paul dan Spice,52 saya kaget melihat seseorang sudah
sampai di sana duluan untuk memastikan saya membayar 1.000
shilling Tanzania untuk ‘the pause that refreshes, alias Coke!’

Minuman segar di Saddle Hut, pada ketinggian 3.750 meter. Merek air Kilimanjaro juga dimiliki
oleh the Coca-Cola Company.53

Saya mengira ini adalah ujung dari semua
jangkauan iklan yang dilakukan Coke. Setelah kami
letih, kami pun turun menuju ke daratan ke arah
bandar udara di Arusah, kota kedua terbesar di
Tanzania. Ketika melewati pedesaan, kami melihat
sebuah sekolah terkemuka, panti asuhan, dan rumah
sakit. Logo Coke terpampang di semua tempat itu.

Sekolah, rumah sakit,dan panti
asuhan yang berkarbonasi.

MELAKUKAN HAL BAIK
Ketika pertama kali bertemu, Don Ryun Chang dari Seoul dengan baik mengkoreksi klaim saya bahwa Kanada mempunyai koneksi internet tercepat untuk penduduknya.
Sekarang, klaim itu dimiliki oleh Korea Selatan. Sebagai presiden Icograda, Don bersikeras bahwa perjalanannya keliling dunia tidaklah sia-sia. Dia membangkitkan kehadiran Asia dalam dunia
desain yang juga menolong rencana desain pribadinya. “Desain adalah penyeimbang universal. Kalau desain dibuat secara efektif dan dengan integritas, desain akan memberikan nilai estetika,
nilai ekonomi, nilai sosial, dan nilai budaya.”

FOTO: DAVID BERMAN
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Yang lebih parah, di setiap desa dalam perjalanan menuju
Arusha terlihat sejumlah logo minuman ringan. Seakan-akan
itu adalah toko serba ada di Amerika Utara. Di minggu yang
sama, Amyn Bapoo, direktur Aga Khan Foundation di Tanzania,
menjelaskan kepada saya pada saat makan malam, bahwa biaya
tahunan untuk memasang iklan di sebuah desa adalah sekitar $200.
Desa-desa itu sangat bangga dengan merek yang terpasang itu.
Mereka tak akan ada di peta kalau tak ada logo itu.

FOTO: DAVID BERMAN

Rambu resmi, Meseran, Tanzania.
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Cakupan Coke tidak berhenti di desa dan sekolah. Di sepanjang sisi jalan utama Tanzania, terdapat petunjuk jarak jalan
menunjukkan jarak ke kota besar. Setiap penunjuk juga merupakan
iklan. Penanda dari semen permanen menusuk jauh dari permukaan
bumi Afrika, lengkap dengan logo Coca-Cola.

Penanda jalan raya resmi dari
pemerintah di jalan menuju
Arusha, kota terbesar kedua
di Tanzania.

peram p
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Kalau itu belum cukup untuk menunjukkan bahwa Coca-Cola
telah menguasai Tanzania, saya makin yakin ketika tiba di sebuah
pulau di Tanzania bernama Zanzibar. Saya melihat bahwa kota tua
ini, lengkap dengan nuansa miseriusnya, kini memamerkan merek
Coke sebagai tanda jalan resmi di setiap sudut.

DO GOOD DESIGN

Pada tahun 1990-an, ketika Tanzania dihadapkan
dengan penyakit, korupsi, dan kemiskinan,54 Coca-Cola
menawarkan untuk melakukan perawatan terhadap
rambu jalan. Dan meskipun ada merek Pepsi di sanasini, Coca-Cola telah mengubah Tanzania menjadi
negara Coke.
Benar-benar merek yang luar biasa kuat. Ada
banyak pelajaran marketing yang dapat dipelajari dari
perjalanan iklan Coca-Cola di bumi, sebagaimana CocaCola menggunakan Sinterklas pada iklan pertamanya.
Jenius. Cerdas. Tapi apakah ini bijak?
Tanzania, negara berpenduduk 40 juta orang,55
mengalami epidemi malaria, yang membuat
penderitanya meninggal atau cacat. Dengan kira-kira
16 juta kasus per tahun, 8.000 anak-anak di bawah lima
tahun meninggal tiap tahun.56
Anggap saja di beberapa bagian di Afrika, CocaCola dianggap manjur.57 Dan di jalanan Tanzania yang
miskin58 harga sebotol Coca-Cola kurang lebih sama
dengan harga obat antimalaria. Ketika Coke menjadi
minuman yang terlaris di benua itu, satu juta orang
Afrika mati tiap tahun akibat malaria.59

FOTO: DAVID BERMAN

MELAKUKAN HAL BAIK
David Stairs telah berkoordinasi dengan program desain grafis di Central Michigan University selama lebih dari enam tahun ketika dia meluncurkan Designers Without
Borders di Kampala pada bulan Desember 2000 sebagai respon untuk meghadirkan sekolah yang baik di Uganda. Organisasi swadaya ini adalah yang pertama di dunia dengan misi untuk
meningkatkan pembangunan melalui pendidikan desain komunikasi. Saat ini, DWB mengirimkan peralatan, intruksi, dan konsultasi desain kepada sekolah dan lembaga non profit terpilih di
banyak daerah di Afrika.
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Coke bikin hidup Zanzibar
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Saya tidak mengatakan bahwa negara Barat tidak boleh berbagi
dengan negara berkembang. Namun, kita mempunyai banyak hal
lebih baik yang dapat dibagi daripada ketergantungan terhadap
minuman kafein berkarbonasi. Memang merupakan hal yang
hebat kalau kita dapat meyakinkan seorang Meksiko untuk minum
487 botol Coke per tahun.60 Namun daripada membagikan gaya
hidup, konsumsi, dan kecanduan pada bahan kimia, desainer
dapat menggunakan kekuatan profesional mereka, keterampilan
persuasif, dan kebijakan untuk menolong menditribusikan ide
yang dibutuhkan dunia, seperti: informasi kesehatan, penyelesaian
konflik, toleransi, teknologi, kebebasan pers, kebebasan berbicara,
hak asasi manusia, demokrasi.. dan juga menyebarkan obat untuk
virus penghabis uang dan virus belanja karena tubuh kita semua
belum punya daya tahan untuk hal itu.

COURTESY OM

AR VULPINAR

I/FABRICA

HERB LUBALIN

Sejak saya pertama kali terinspiasi
oleh aplikasi tipografi dari Herb
Lubalin, saya menjadi percaya akan
kekuatan desain yang dapat
menciptakan kesadaran demi
kebaikan publik.
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SUMBER KRIS KLAASEN

Bayangkan hal yang mungkin terjadi bila sistem distribusi hebat
Coca-Cola Company di Afrika itu digunakan untuk mengantarkan
informasi kesehatan, obat, dan kondom, selain untuk mengantarkan
air gula berkafein.
Alfred Nobel menciptakan dinamit. Albert Einsten membuat
Presiden Roosevelt sadar akan potensi bom atom.61 Mereka berdua
adalah dua manusia hebat yang mungkin meninggal dengan hati
galau. Kalau mereka masih hidup sekarang, saya yakin mereka akan
berkata kepada kita, “Hati-hati dengan apa yang Anda ciptakan.”
Di masa depan yang terancang dengan baik, tanggung jawab
terbesar berada di tangan pembuat pesan, desainer produk, dan
para ahli. Mereka mengantarkan ide dan membuat benda yang dapat
melintasi jarak yang jauh dan waktu yang panjang. Kita semua
bertugas untuk memastikan bahwa temuan yang kita buat adalah
baik untuk kebudayan manusia dan peradaban secara umum.

RAN GABR
SUMBER: ZO

IJAN/BENJAM

IN IVANÈIÈ

u merokok..
Terjemahan: Ibuk
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Pencurian landscape Budaya
Meskipun demokrasi adalah sesuatu yang sering diklaim oleh
orang Amerika Utara, kita mengikis nilai-nilai demokrasi saat kita
mengizinkan ruang publik menjadi media iklan bagi perusahaan
multinasional. Ada sesuatu yang berharga hilang. Ketika kita
mengorupsi ruang publik, kita mengorupsi pikiran umum. Marketing
yang ada di mana-mana bukan hanya mempertaruhkan ide kita,
tetapi juga mengompromikan konsep dasar sosial-demokrasi bahwa
kita semua berhak diperlakukan sama, meskipun kita dapat berbeda
menurut apa yang kita miliki atau konsumsi.

SUMBER: JAMES EBERHARDT

Kota Terlarang di Beijing, sekarang dipersembahkan oleh American Express

Coke berjuang keras untuk memastikan Anda tak bisa pergi ke Tembok Cina tanpa melihat logo Coca-Cola.
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Pada tahun 1960, Presiden John F. Kennedy memberikan pidato
nominasi di Konvesi Nasional Partai Demokrat di Los Angeles
Memorial Coliseum, gedung untuk mengenang veteran Perang
Dunia pertama. Pada tahun 2008, konvensi pencalonan Barack
Obama diadakan di sebuah gedung bernama Pepsi Center, dan dia
memberikan pidato penerimaannya dari Invesco Field. Invesco
adalah sebuah nama firma investasi di Georgia.
Sebelum Perang Dunia
pertama, satu-satunya stadion
olah raga di Amerika Utara
yang berhubungan dengan
merek adalah Wrigley’s Field di
Chicago (raksasa permen karet
itu memiliki Klub Cubs pada saat
itu). Stadion olahraga berikutnya
yang dinamakan berdasarkan
merek muncul di tahun 1953,
di Busch Stadium di St. Louis.
Pabrik minuman Keluarga Butsch Merek paling terkenal di dunia olah raga
membuat senang penggemar dengan melakukan
memiliki tim itu dan membiayai
kompromi. Di tahun 2009, mereka berencana
pembangunan stadion.
untuk pindah ke stadion baru yang bernama
Akan tetapi di tahun 1988, Los “Stadion Yankee di Taman [nama anda di sini]”
Angels Forum yang bersejarah itu
dinamai ulang dengan Great Western Forum karena kucuran dana
dari sebuah perusahan asuransi. Sekarang lebih dari 60 persen tim
anggota Major League Baseball telah menjual identitas mereka.62
Langkah yang luar biasa. Di tahun 1993, Disney menamakan tim
franchise hoki Anaheim Mighty Ducks untuk mempromosikan film
keluarga mereka. Apa pula kata Lord Stanley? Di Eropa, sekarang
sudah umum kalau pada seragam tim terdapat nama sponsor.
Kelihatannya uang itu gampang. Jadi kenapa tidak? Sebenarnya
itu tidak gratis. Biayanya adalah apa yang disebut ahli ekonomi
sebagai eksternalitas, biaya yang ditanggung oleh pihak ketiga di
luar pihak yang bertransaksi. Dalam hal ini, populasi lokal menjadi
kehilangan budaya dan sejarah. Sejarah lokal ditukar dengan hal
yang homogen, sementara dana pembebasan pajak membiayai gaji
atlet bintang. Eksternalitas dari pemberian merek pada gedung ini
kelihatannya biasa saja, karena kita sudah terbiasa. Akan tetapi,
mari kita lihat dari sudut pandang lain.

FOTO: DAVID BERMAN

Tidakkah Anda terganggu naik pesawat terbang,
Anda melihat iklan yang sama banyaknya dengan
yang ada di bus kota? Dalam beberapa tahun terakhir,
kita sudah melihat iklan terdapat di layar pada tiap
kursi pesawat. Apakah tidak apa-apa bagi Anda bila
air mancur minum publik menganjurkan Anda untuk
minum Pepsi saja? Bagaimana kalau tiap mobil di kota
menjadi tempat pajangan iklan dengan menjual merek
mereka kepada penawar tertinggi: Exxon Parking?
Priceline Parking? Mungkinkah akan ada seorang
pengusaha yang memulai merek baju dengan huruf P
sans-serif berwarna biru?

Bagaimana kita dapat meyakinkan
sebagian besar dunia untuk
menggunakan huruf P untuk parkir,
apa pun bahasa lokalnya untuk itu?
Huruf itu benar-benar hasil karya
desain yang buruk. Dan apa yang
Anda rasakan kalau ada simbol
berbahasa asing ada di mana-mana
di kota Anda? Saya kaget bahwa
Quebec berani menerapkan hukum
bahasa yang ekstrem: “parkir:
dalam bahasa Prancis dimulai
dengan huruf S.

Eric Karjaluoto dari SmashLab di Vancouver sedang merancang sebuah merek di tahun 2006 ketika terinspirasi oleh An Inconvenient Truth dari Al Gore. “Dunia berada
dalam keadaan buruk, dan saya sebentar lagi punya anak. Kita selalu ingin melakukan hal yang go green, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Bahkan desainer pun tidak tahu. Tanggung jawab sosial
bukanlah hal utama yang kami lakukan.” Maka, mereka menciptakan DesignCanChange.org sebagai titik awal bagi desainer yang ingin melakukan hal yang berjangka panjang. Di tahun pertama
situs itu, desainer dari 77 negara mengunjunginya. “Saya selalu senang luar biasa kalau saya menerima email dari orang yang terinspirasi oleh situs kami.”
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Banyak negara bagian Amerika mempunyai nama produk yang
berhubungan dengan nama negara bagiannya (misalnya California
raisins atau Florida oranges). Akan tetapi bagaimana dengan negara
bagian yang kurang dikenal? Kalau namanya tidak cocok, misalnya
North Dakota, kenapa tidak memberi nama baru pada negara bagian
itu, atau bahkan menjual nama itu kepada penawar tertinggi?
Bayangkan, plat mobil Anda tercantum Great State of Northwest
Airlines (yang dekat dengan Great State of Southwest Airlines).

Undang-undang rambu Vermont diadopsi pada
tingkatan tertentu di provinsi saya. Kita akan
sampai.. nantinya.

FOTO: DAVID BERMAN

FOTO: MATT WILLS

Dari Montpelier ke Sao Paolo
Namun, di provinsi kita, kota kita, dan negara kita, siapa pun dapat
mempertahankan harga diri dan kualitas ruang publik. Negara
bagian Vermont melarang semua billboard sejak 1968, dalam upaya
untuk membuat Green Mountain State tetap terlihat. Usaha itu
tidaklah sempurna, karena kendaraan tidak terikat undang-undang
tersebut. Oleh karena itu, ada perusahaan yang masih memarkir truk
sebagai iklan.
Ted Riehle, pahlawan ‘Undang-Undang Billboard’ meninggal di
malam Tahun Baru, dan tidak sempat menyaksikan ulang tahun
ke-40 warisannya itu. Sejak saat itu Alaska, Maine, dan Hawaii,
mengikuti apa yang dilakukan Vermont.
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FOTO: RUTH KLOTZEL

2007: Iklan dua puluh lantai di Sao Paolo

2008: Tak ada iklan di Sao Paolo

Pada bulan Januari 2008, saya menjadi saksi sebuah perubahan
luar biasa pada langit kota Sao Paolo, Brazil. Kota metropolis
terbesar keempat di dunia itu dulunya mempunyai 13.000 billboard,
yang saling bertumpukan sehingga menginspirasi iklan esktrem
yang digambarkan dalam film Brazil karya Terry Gilliam di tahun
1985. Pada 2007, Sao Paolo benar-benar melarang iklan luar ruang
dalam bentuk billboard.63 Larangan itu mementahkan argumen yang
mengatakan bahwa bila semakin sedikit lampu billboard, maka
jalanan akan tidak aman di malam hari. Kota terbesar di Brazil itu
melarang adanya billboard di semua ruang publik (termasuk pada
badan bus dan taksi). Semua iklan harus diturunkan pada saat
tenggat waktu. Hasilnya? Tujuh puluh persen penduduk setuju.64
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Ruth Klotzel, anggota Associao dos Designers Graficos yang
memimpin koalisi itu menyatakan hal yang saya ingat hingga kini.
“Perubahan ini membangkitkan ingatan masa kecil, yaitu saat
kami bermain di jalan, mobil dan rumah tidak dikunci, dan ketika
tidak ada anak-anak yang terbunuh karena kekerasan. Itulah
saat kami tidak merasa butuh pakaian mewah dan TV baru, atau
harus punya lebih dari satu jam tangan. Langit yang transparan
mengungkapkan sejarah kami (yang indah dan brutal). Kami tak

LANSEKAP POPULER

47

lagi menyerahkan kepribadian kami kepada keinginan orang lain.
Kami telah mengambil kembali ruang kami, masa lalu kami, dan
menyelamatkan harga diri kami” .
Pertanyaan besarnya adalah: kekuatan besar apa yang pada
awalnya memotivasi pembangunan 13.000 billboard berbahasa
Portugis itu? Polusi di lingkungan fisik kita berakar dari polusi
dalam lingkungan mental kita.

FOTO: ROBERT L.PETERS

FOTO: ARTURO DE ALBORNOZ

Kalau saja senjata bisa secerdik ini: promosi untuk Pieter Aspe, penulis cerita kriminal Belgia.
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Desainer: Janganlah bekerja untuk perusahaan
yang menginginkan Anda berbohong untuk mereka.
TIBOR KALMAN (1949–1999)

4 K E B O H O N G A N V I SUA L :
S EN JATA U N T U K ME M U N C U L K A N K E B U TU H A N

PHOTO: DAVID BERMAN

Ketika saya bertanya kepada banyak orang mengenai pendapat
mereka tentang desain huruf Coca-Cola, mereka mengatakan “Logo
yang keren!” Kalau Anda perhatikan, dan berpura-pura tidak pernah
melihat sebelumnya, maka sebagai sebuah gambar yang
menggunakan huruf, desain logo itu kaku untuk dibaca. Seakanakan ditulis oleh akuntan si pencipta Coca-Cola. Logo itu
menggunakan jenis huruf ala Spencer, yang sekarang biasanya
digunakan untuk kartu undangan pernikahan yang ingin terlihat
kuno.
Tidak. Kejujuran dan daya
tarik dari Coca-Cola sebagai
merek dagang yang sangat diakui
tidak hanya terletak pada desain
grafisnya saja,65 tapi terletak
pada sejarah konsistensi dan
pengulangan yang terus-menerus.
Meskipun Anda melihat logo
itu ratusan kali, Anda tidak
akan pernah melihatnya dalam
warna hijau, atau menggunakan
jenis huruf yang berbeda. Dan
meskipun buku ini dicetak
hitam putih, Anda dapat dengan
mudah menutup mata dan
membayangkan Coca-Cola yang
merah. Bahkan dalam kegelapan,
Anda dapat mengenali bentuk
botol Coca-Cola hanya dengan
menyentuhnya. Untuk hal-hal
itulah, perusahaan Coca-Cola
pantas diberi selamat.
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Perusahaan itu memang kelihatan berbeda secara menyolok
bila kita melihatnya sebagai barang dagangan. Merek Coke hanya
muncul dalam minuman cola itu saja (bahkan tidak ada pada
minuman ringan lain yang diproduksi Coca-Cola). Maka dari itu kata
‘Coke’ terus menambahkan nilai ekslusif pada produk spesifik yang
membuatnya terkenal. Sebagai perbandingan, perusahaan seperti
Nautica, Tommy Hilfiger, dan Nike, tidak memproduksi apa pun,
selain merek mereka.
Ketika saya mendirikan studio tipografi, seni pencitraan
(branding) telah berubah. Citra (brand) tidak lagi menjadi
pendamping produk tapi sudah menjadi komoditas. Citra itu sendiri
dijual sebagai simbol yang ideal, simbol gaya hidup, dan simbol
pandangan hidup. Sebelum tahun 1990-an, saya dapat masuk
ke toko olah raga mencari celana basket dan menemukan semua
yang saya cari di bagian tertentu toko itu. Sekarang saya harus
mencarinya di Toko Adidas atau ke Toko Nike atau ke Toko Reebok,
Maka saya pun berbelanja merek daripada sekedar berbelanja
kebutuhan olahraga.

Saya tidak menyukainya, tapi saya akan terbiasa.

FOTO : DAVID BERMAN

PHIL KNIGHT Setelah membayar desainer Carolyn Davidson $35 untuk logo Nike.

Yarmulke ‘Nike’ di
Ottawa, Kanada
Pembantaian hewan ‘Nike’
di Messeranti, Tanzania

KEBOHONGAN VISUAL

51

FOTO: DAVID BERMAN

Para politisi mencoba untuk dikenal masyarakat dengan
mengotori sudut-sudut jalan kita selama pemilu. Rambu-rambu
dipasang, bertuliskan nama mereka. Mereka tahu kalau manusia
lebih menyukai bentuk yang sudah dikenal.
Kita tahu bahwa 60 persen konsumen lebih memilih kenyamanan
dan keamanan dari sebuah merek daripada produk atau layanan
yang tidak terkenal.66 Dan pilihan itu meluas ke semua produk yang
dijual dengan merek tersebut. Ambil contoh topi bisbol buatan Nike.
Nike punya reputasi tinggi dengan menjual sepatu berkualitas dan
membangun basis pelanggan yang setia dengan merek itu. Jadi,
ketika Nike menjual topi bisbol, kelompok yang sama dari para
pelanggan setia tersebut siap untuk mengkonsumsi topi itu. Mereka
percaya bahwa Nike hanya akan membuat produk yang berkualitas.
Kemudian Nike menambahkan logo Nike yang besar di bagian depan
topi. Sekarang konsumen punya alasan lain untuk membeli produk
itu. Mereka dapat bilang ke semua orang bahwa mereka adalah
anggota eksklusif di sebuah kelompok bernama Nike, sehingga
mereka juga memiliki reputasi akan kualitas dan gaya. Yang terjadi
kemudian, topi seharga $4 menjadi topi $ 19,95 (papan reklame
berjalan gratis untuk Nike) meskipun Nike bukan merupakan
inovator dalam industri topi.

Memilih produk ‘Nike’ yang kadang-kadang palsu di superstore enam lantai. Label yang hampir
sempurna itu bertuliskan: “Sebagian dari pembelian Anda mendukung komunitas pemuda..”
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Mengambil keuntungan dari orang
yang telah terlanjur percaya akan
satu nama menyebabkan banyak
perusahaan menempatkan nama
mereka pada produk yang sebenarnya
bukan hasil produksi mereka.
Chanel, yang dikenal dengan
desain baju, mengambil kacamata
hitam seharga $5, menambahkan
nama Chanel di kaca mata itu,
lalu mengerek harganya 40 kali
lipat. Keuntungan besar dan cepat.
Menggunakan nama Chanel pada
parfum terbukti berhasil, jadi
mengapa tidak kacamata sekalian?
Hugo Boss melakukan hal
yang sama. Hugo Boss tahu cara
menghasilkan busana high-end yang
bagus untuk pria (termasuk seragam
perwira SS yang dirancang dengan
jenius oleh desainer grafis Walter
Heck, dan juga kemeja cokelat Hitler
Youth).67 Akan tetapi mungkin Hugo
Boss tidak cukup beruntung dalam
bisnis optik.
Saya ragu apakah Nautica
memiliki staf ahli untuk masalah
penglihatan, tetapi perusahaan itu
dapat melihat dengan baik potensi
untuk meraih uang dengan cepat.
Jadi mengapa merek besar terkejut
ketika orang-orang dapat membeli
hanya simbolnya saja? Perusahaanperusahan menyematkan mereknya
pada banyak produk tanpa berpikir
akan mengorbankan nilai merek
itu sendiri, karena meniadakan
hubungan kualitas produk yang
awalnya mereka bangun.68

Melek Merek
Pendiri majalah Adbuster, Kalle Lasn, mengatakan
bahwa rata-rata orang Amerika Utara hanya dapat
mengidentifikasi 10 macam jenis tanaman, tetapi
dapat mengenali 1.000 merek.69 Saya sangat malu
mengatakan bahwa jenis burung yang saya ketahui
hanyalah blue jays, cardinals, dan orioles*, karena saya
penggemar Major League Baseball. Rata-rata orang
Amerika menghadapi lebih dari 3.000 pesan promosi
visual setiap hari (di tahun 1971 hanya 560).
*Ini adalah nama-nama burung yang dijadikan nama klub Baseball di Amerika

MELAKUKAN HAL BAIK

Memilih kaca mata hitam di Embarcadero, San Francisco, California.

Kalle Lasn dari Vancouver mendirikan majalah Adbuster di tahun 1989, ketika media mainstream seperi Canadian Broadcasting Corporation, menolak untuk
meberikannya waktu tayang untuk pesan antipenebangan kayu liar. Majalahnya yang banyak berbicara soal budaya sekarang beroplah 100.000 di seluruh dunia. Anda yang ke 100.001.
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Logo menjadi sesuatu yang hampir serupa
dengan bahasa internasional, karena dapat
dikenali dan dimengerti di lebih banyak
tempat daripada bahasa Inggris.
SUMBER: CORPORATE DESIGN FOUNDATION (SEE NOTE 72)

NAOMI KLEIN

Anda bisa menebak semua merek ini?

gul, alphabet terbaik di bumi!
Han
a
has
ba
ar
laj
be
ik
ba
bih
le
Saya
Pada tahun 2002, saya menunjukkan fragmen logo-logo di atas
kepada para desainer peserta seminar di Amman, Yordania. Warna
pada setiap logo dihilangkan dan hanya menunjukkan sebagian
kecil dari logo yang ditampilkan. Bahkan sebelum saya selesai
menuliskan isi ceramah itu kepada Anda, mereka telah dapat
menyebutkan dengan tepat 17 nama merek dari 18 logo yang saya
tampilkan.
Yang paling membuat saya terkagum-kagum adalah logo
FedEx. Logo tersebut sangat sederhana, hanya dengan huruf ‘FE’,
dalam jenis huruf yang sangat umum di dunia. Apakah ini berarti
setiap kalimat berawal dengan kata “Feel” atau “Feminine” atau
“Ferret” dalam jenis huruf sans serif yang sama, tanpa kita sadari
mengingatkan kita tentang kiriman paket yang harus tiba di tempat
tujuan keesokannya?
Pada akhirnya, konsumenlah yang membayar lebih untuk
semua iklan ini. Harga sirup di dalam sebuah botol Coca-Cola
hanya seperduapuluh sen. Perkiraan anggaran rata-rata peluncuran
sebuah merek yang sukses di Amerika Serikat adalah 30 miliar
dolar.73 Sementara pertumbuhan iklan secara global mengalahkan
pertumbuhan ekonomi global yang hanya sepertiganya.74

KEBOHONGAN VISUAL

55

Jadi, berapa nilai sebuah pesan?
Berapa nilai ruang dalam otak kita? Tentu saja otak kita tidak
ternilai. Mungkin otak kita adalah benda yang paling unik dan
paling berharga di alam semesta. Akan tetapi dengan cara yang
sama seperti halnya asuransi, dapatkah kita mengukur nilai dari
sebuah ruang sempit di otak manusia? Suatu kejadian pada 1990-an
membuat hal itu menjadi mungkin..
Pada tahun 1995, Michael Jordan
berhenti dari dunia bola basket.
Michael, salah satu merek global
yang paling sukses, memutuskan
pensiun dari olah raga basket setelah
memimpin Chicago Bulls untuk
menjadi juara tiga kali berturut-turut.
Dia ingin mengejar impian masa
kanak-kanaknya untuk menjadi
pemain Major League Baseball.
Mimpinya itu gagal. Sebelas hari
sejak desas-desus mulai beredar,
Anda pun bisa mempunyai wangi
Michael Jordan menyatakan dalam
badan seperti pemain basketball.
sebuah konperensi pers, ia akan
kembali ke olah raga bola basket.
Kapitalisasi total pasar (jumlah
saham dikalikan dengan harga per
lembar saham) dari lima endorser
teratas Michael (McDonald’s, Sara
Lee, Nike, General Mills, dan Quacker)
naik $ 3,8 milyar.75 Itulah nilai dari
pengetahuan kita tentang perubahan
karir Michael Jordan: lebih dari 50 sen
dari setiap manusia di Bumi.
James Naismith, pencipta basketball76,
Kemana saja uang itu? Tidak
yang tinggal kurang lebih 50 kilometer
tersimpan di bank. Ini merupakan
dari rumah saya. Dia akan jadi
ungkapan saja bahwa pikiran kita
multimilyuner kalau saja dia punya agen.
ibarat saham. Pasar saham memberi
nilai 50 sen untuk setiap otak yang tahu Michael melakukan slamdunk lagi di stadion Chicago.
Kita maju ke bulan Agustus 2008, ketika negara Cina
menghabiskan lebih dari 40 milyar dolar Amerika untuk Olimpiade,
menginjeksi pikiran para pemirsa televisi di dunia secara dramatis
dengan menunjukkan kekuatan negara terkuat ketiga di dunia itu
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FOTO: DAVID BERMAN

dalam hal berbelanja. Untuk harga $6 per kepala, bentuk invasi ini
lebih murah daripada perlengkapan perang konvensional.. atau
mungkin, inilah perlengkapan perang zaman sekarang.
Perubahan citra Cina bagi saya terjadi di tahun 2006 ketika
teman saya Profesor Xiao Ying mengajak saya melihat bagian
dalam sekolah desain terkemuka di Cina. Di sana, sebuah tim
berisikan profesor dan mahasiswa dengan rajin mendesain seluruh
penampilan Beijing 2008 dalam bentuk iklan, medali, petunjuk
jalan.. Saya kagum melihat para mahasiswa itu mendesain sistem
identitas yang mampu mengalahkan agensi desain top kelas dunia
di London atau Los Angeles. Saya pun mengoreksi pendapat negatif
saya akan sistem permerintahan China.
Pada tahun 1988 Philip Morris. yang bernafsu memperluas
perusahaannya yang hanya berbasis tembakau, membeli Kraft
Foods. Akuisisi itu menjadi akuisisi bidang non minyak terbesar

Para mahasiswa sedang mengerjakan grafis untuk Olimpiade Beijing di CAFA, 2006.
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SUMBER: ADBUSTERS

dalam sejarah Amerika. Phillip Morris membayar lebih dari $12,9
miliar, atau sekitar tiga kali penilaian pasar, karena brand equity
yang dimiliki oleh citra Kraft. Sejak itu arti sebuah citra berubah.77
Usai berbicara mengenai etika desain di Oslo, saya mencari
kudapan favorit Skandinavia saya, salt licorice. Jan Neste, Presiden
Grafill (Asosiasi Perancang dan Pelukis Norwegia) dengan bangga
menawarkan sebuah cokelat batangan Freia Melkesjokolade. Kami
membuka bungkusan kuningnya yang terkenal itu dan melihat
bahwa Freia ternyata telah dimiliki oleh Kraft. Permen Norwegia
yang paling disukai itu, kini dimiliki sebuah perusahaan tembakau
Amerika.
Maka, sekarang, penilaian harga sebuah merek di Amerika
berada di tangan Generally Accepted Accounting Principles (GAAP).
Ada komite ISO untuk membuat sebuah standar internasional bagi
harga sebuah merek.

Philip Morris mengombinasikan Kraft dengan General foods, lalu
menambahkan Nabisco di tahun 2000.

MELAKUKAN HAL BAIK
Pada awal tahun 2008, saya berjumpa dengan Oh Se-hoon, Walikota Seoul yang mengatakan: “Desain memiliki kekuatan untuk mengubah dunia.” Kota metropolitan
terpadat kedua di dunia, yang juga disebut sebagai ibukota desain dunia, ini menganggap desain sangat serius. Kota tersebut memiliki seorang CDO - Chief Design Officer.
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Merek Global 2.0
Masih ingat apa yang saya katakan tentang Michael
Jordan dan nilai sebuah otak seharga 50 sen? Oleh
karena hanya ada serpihan dari 6,7 miliar manusia
yang berada di dalam khalayak sasaran Michael, maka
harga sebuah pesan untuk setiap sasaran itu sangatlah
besar. Apakah pantas memasukkan populasi seluruh
dunia ke perhitungan ini? Jangkauan pesan marketing
telah berkembang pesat sejak 1995. Pada 2003, NBA
menjual lebih dari $ 600 juta untuk barang-barang
di luar Amerika Serikat (belum termasuk hak siar).78
Internet adalah perkembangan tercepat untuk pesan
visual dalam sejarah planet ini. Menurut guru bisnis
Tom Peters, radio memerlukan waktu 37 tahun untuk
masuk ke 15 juta rumah di Amerika, namun internet
mencapai hasil yang sama hanya dalam waktu 4 tahun.
Seperti kebanyakan orang, saya menduga bahwa
internet akan meningkatkan kompetisi terbuka
karena biayanya sangat rendah. Dan ketika kelak
internet sudah menghasilkan apa yang disebut oleh
Chriss Anderson dari Wired sebagai sebuah ‘ekor
yang panjang’, maka rak buku virtual dapat memuat
lebih banyak buku daripada rak buku sungguhan.
Kelihatannya tidak ada lagi konsentrasi pasar yang
lebih rendah daripada itu.
Memang benar era kita sekarang ini didefinisikan
oleh harga telekomunikasi yang semakin murah,
sehingga kita semakin mudah berkonsentrasi pada
sebuah merek tertentu. Layanan email JBANETWORK
di Amerika menawarkan pengiriman 10 juta email
dengan harga $8.000 dengan perhitungan rata-rata
100.000 pesan per jam. Kemampuan kita saat ini untuk

Apakah kita mampu memahami dan cukup
bijak menghadapi gejolak abad ke-20,
adalah pertanyaan mendasar abad ke-21.
CARL SAGAN (1934–1996)
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Iklan interaktif
mendorong ketertarikan
impulsif, gratifikasi yang
instan. Pada iklan ini
Anda dapat menggeser
tuas vertikal itu ke kiri
dan kanan

r

a
and

THOMAS FRIEDMAN

an
e
dit
o

Globalisasi dapat berkelanjutan jika kita
menyaring demi melindungi kebudayaan
dan lingkungan kita, pada saat mampu
mendapatkan yang terbaik dari pihak lain..
dan bukan menyeragamkannya.

aya, kenapa membiark
Kalau anda begitu heboh mau melestarikan bud

mentransmisikan informasi dan produk kepada
pasar baru tidak pernah lebih murah atau lebih
cepat daripada sebelumnya. Lebih jauh lagi,
kecanggihan pesan yang digunakan untuk
mempengaruhi perilaku, semakin lama semakin
meningkat. Hal ini sama dengan perkembangan
riset yang meneliti neurologi mekanis dan
perilaku manusia.
Kejayaan internet membuat kita menjadi
broadcaster, menjadi konsumen, menjadi
pembuat benda-benda yang eksplosif. Lama
kelamaan kita pun membutuhkan bimbingan
orang tua kita, guru kita.. dan prinsip-prinsip
kita.
Konsumsi global yang berlebihan dan
kebohongan benar-benar kontraproduktif. Suka
atau tidak, globalisasi adalah kekuatan yang tak
dapat dihentikan. Globalisasi dapat membuat
sebuah negara berkembang hanya dalam 10
tahun. Sementara itu, di sebuah tempat lain di
Amerika, waktu yang diperlukan adalah 200
tahun. Perkembangan cepat itu membawa risiko
serius yang berhubungan dengan kekayaan
budaya.
Salah satu cara untuk melindungi
kebudayaan adalah dengan
mengeskpresikannya melalui prinsip dan
perilaku profesional yang beretika. Ekspresi
semacam itu dapat mengobati sebuah
kebudayaan dari sisi buruk percepatan
globalisasi.
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ahasa Indonesia?
berbahasa inggris, bukan b
memakai judl
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“Selamat datang di Dachau”. Stasiun kereta di Dachau, Jerman, 2007.
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Hal yang salah dari gaya hidup yang dimaksudkan
untuk menjadi lebih baik adalah ketika hal itu
diarahkan untuk memiliki, bukannya menjadi.
PAUS YOHANES PAULUS II (1920-2005)

5 D I MA N A K E B E N A RA N B E R B O H O N G :
D I T U R U N A N YAN G L I C I N

FOTO: J. KEISER

MENURUT STEVE MANN, mata kita adalah pipa bandwith terbesar
menuju otak manusia. Desainer grafis menghabiskan hari-hari
mereka dengan merancang apa yang dapat masuk melalui pipa
itu.79 Ketika Anda meningkatkan kekuatan itu untuk menipu orang,
maka pesan dan gambar yang
dirancang dengan amat cerdas
itu berubah menjadi kebohongan.
Kita punya kewajiban untuk tidak
mengeksploitasi kekuatan ini.
Bila dilihat dari sifatnya, apakah
merek dan iklan itu menyesatkan?
Tidak sama sekali. Kebanyakan
iklan itu jujur. Saya suka merek
dan iklan yang cerdas. Iklan yang
hebat dapat memotong harga,
mendorong kompetisi sehat,
mempromosikan inovasi, dan bahkan
menghibur. Iklan adalah bagian
dari kebudayaaan manusia
dan menolong manusia untuk
mendapatkan informasi yang
akan mereka gunakan untuk
memilih produk, ide, dan
aksi. Iklan bahkan sudah ada
sejak manusia gua memasang
Atas: Tanda Wall Drug di Kutub Selatan:
tulisan ”Gua Dikontrakkan” di
air es gratis, di 9.333 mil
luar gua mereka. Saya bahkan
Bawah: Toko Wall Drug, 1949
sedikit kagum dan bernostalgia
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Walid Azzi dari Beirut membuat iklan cerdas ini sebagai contoh mempromosikan
produk seksi dengan menggunakan gambar yang rumit. Sebagai penerbit ArabAd,
Jurnal industri terbesar di Arab, dia tahu siapa khalayaknya. Kami berada di
ruang konferensi di Bahrain, yang melarang eksploitasi gambar wanita.

Gambar dapat berbicara lebih lantang daripada kata.
Dan gambar dalam pikiran yang didiamkan tanpa
diujarkan, akan diingat lebih lama.

FOTO: DAVID BERMAN
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Sejak 2005, Palang Merah dibantu oleh
Kristal Merah, yang memungkinkan
semua agama besar berpartisipasi.

Sertifikasi dari International Wool
Secretariat, yang didesain oleh
Francesco Seraglio di tahun 1964.

FOTO: DAVID BERMAN

Wanita Morton Salt.

Kenaikan 800 hingga 3.000 persen.
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kalau melihat tanda Wall Drug.
Toko obat di Wall, Dakota Selatan
itu menghabiskan sekitar $400.000
setahun untuk billboard yang ada
di sepanjang ribuan kilometer di
jalan antar negara bagian di Amerika
Serikat.
Berikut ini adalah beberapa
contoh yang baik. Sejak 1863, merk
internasional seperti Palang Merah,
telah melayani masyarakat. Di mana
pun kita berada, lembaga itu datang
saat kita memerlukan bantuan,
makanan, atau perlindungan darurat.
Tanda Woolmark juga sangat
membantu. Tanda itu mengatakan
bahwa jaket yang kita beli terbuat dari
wol dan dijamin berkualitas baik.
Morton Salt dengan slogan
pintarnya membedakan produknya
dari yang lain dengan mengatakan
garamnya tetap kering bahkan
ketika berada dalam cuaca dengan
kelembapan yang tinggi. Sebuah
slogan yang jelas, membantu, dan
mudah diingat.80
Orville Redenbacher tahu cara
memaksimalkan popcorn, yang
diproduksi dengan biaya murah itu.
Ia sukses karena memanfaatkan
margin antara biaya rendah dan nilai
yang diberikan orang pada popcorn
yang mengembang lebih besar.
Saya tidak punya masalah ketika ia,
meningkatkan keuntungannya seribu
persen, dengan mengatakan bahwa
kita sebaiknya mengonsumsi lebih
banyak serat. Apakah Orville adalah
kreasi sebuah agensi iklan? Tidak.
Orville benar-benar nyata. Ia lahir di
India pada tahun 1907, dan pertama
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kali menanam jagung di umur 12 tahun.
Oleh karena jagung pula ia dapat
bersekolah hingga perguruan tinggi.
Kemudian dia mengembangkan jagung
jenis hibrida, sampai pada akhirnya
ia meninggal dengan damai di kolam
jacuzzi di tahun 1995.
Sekarang lihatlah botol minuman
keras yang paling banyak terjual di
dunia ini.81 Menurut Anda, berapakah
umur resep Baileys Original Irish
Cream? Citra Celtic di labelnya
memberikan gambaran seakan-akan
tradisi minuman dan resep itu sudah
berumur ratusan tahun.
Kenyataannya, resep Baileys itu
dibuat di London pada 1974, ketika
seseorang yang kelebihan susu di pasar
Irlandia mencari tahu cara membujuk
wanita muda minum wiski.82 ‘Nama
keluarga’ Baileys diambil dari nama
sebuah hotel yang dilihat dari jendela
kantornya pada waktu itu. Hari ini,
Baileys dijual di lebih dari 130 negara.
Susu yang digunakan untuk membuat
Baileys berasal dari 4 persen produksi
Kini, dongeng Bailey itu dijual
susu Irlandia.
di lebih dari 130 negara.
Apa yang salah dengan
mengibarkan merek dan pesan yang kuat?
Para penjual sering mencari jalan demi menarik pembeli dengan
cara menggunakan alam bawah sadar, yaitu dengan meletakkan
gambar yang mempunyai citra baik pada ingatan pembeli.
Seberapa kuat aktivitas ini? Bruce Brown, profesor desain yang
brilian dari Skotlandia, dosen di University of Brighton, mengajarkan
saya untuk melihat desain grafis sebuah aktivitas yang ‘mendesain
ingatan’83. Media cetak hanya menampilkan iklan selama 24 jam
sebelum berakhir di tempat sampah. Namun, jika desainer berhasil
membuat citra yang tepat, maka ide yang disampaikan akan
menetap di pikiran.
Psikolog Howard Gardner berkata bahwa dasar pikiran manusia
adalah simbol. Manusia adalah pembuat simbol. Ada banyak simbol

yang dimaksudkan untuk memberikan informasi.
Simbol adalah penyusun memori dan alasan manusia.
Maka tidaklah etis untuk sengaja memasukkan simbol
yang menyesatkan dan kejam. Sebab, ingatan kita
akan mempertahankan simbol itu cukup lama, sampai
kita tahu tidak perlu dipertahankan lagi. Perlu juga
dipahami bahwa orang cenderung membuka diri secara
selektif dengan fakta-fakta yang tidak mendukung
kesan pertama mereka.
Kemampuan kita mengenali dan menggunakan
simbol dapat mempengaruhi keputusan hidup dan
mati. Coba tanyakan soal itu kepada pengemudi yang
buta warna, saat ia mendekati lampu lalu lintas. Secara
alami manusia cenderung mempercayai gambar.
Gambar yang tidak dapat dipercaya hanya ada dalam
bentuk fatamorgana.
Merancang ingatan
Bagaimana kekuatan kesan diciptakan oleh sebuah
iklan? Berikut adalah contoh yang kuat untuk
menunjukkan bahwa kesan yang ada dalam gambar
dapat bertahan. Pada tahun 1981, muncul desas-desus
yang menghubungkan logo merek dagang Procter &
Gamble dengan okultisme atau ajaran setan. Setelah
empat tahun frustrasi mencoba meredam desas-desus
itu, perusahaan terebut menghilangkan logo itu dari
kemasan. Bahkan 5 tahun setelahnya, pada tahun 1990,
Procter & Gamble masih menerima 350 sambungan
telepon per hari mempertanyakan hubungan logo
tersebut dengan okultisme.84

Logo Procter & Gamble sebelum 1985.

Saya pernah berbincang dengan Russel Kennedy mengenai promosi kebudayaan Aborigin di Kanada dan Australia. Russel adalah dosen di Monash University di
Melbourne yang sedang meneliti identitas nasional dan desain bendera Australia. Dia terkejut atas kurangnya pengakuan mengenai kebudayaan Aborigin di Australia. Dan dia sadar bahwa hal serupa
juga terjadi di benua yang lain. Hasilnya: INDIGO, sebuah jejaring berisikan desainer lokal dan kreatif berdiri untuk membuat, mempromosikan, dan mengeskplorasi desain yang baik. Bukan hanya
sebagai sejarah tapi juga sebagai kebudayaan yang berkembang. Saat ini Russel adalah presiden Icograda: “Seperti halnya jurnalis, novelis, dan pembuat film, desainer mempunyai kemampuan
untuk mengarahkan agenda sosial, bukan sekadar meresponnya.”
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Ini adalah contoh simbol yang berpengaruh kuat dalam ingatan kita.

Tragisnya, Partai Nazi dan penggunaan swastika itu mungkin
mewakili kampanye pengenalan merek yang paling efektif di abad
ke-20.
Partai Hitler mengubah arti simbol terkenal ini. Simbol swastika
telah digunakan selama ribuan tahun oleh berbagai budaya.
Sayangnya, tidak satupun dari mereka yang mengajukan hak merek
dagang atas hal itu.
Meskipun desain sederhana berupa penggabungan dua garis
berlekuk ini mewakili rezim yang telah berakhir di tahun 1940an, kemampuan simbol tersebut untuk membuat orang Barat
mengernyitkan alis bertahan hingga hari ini. Sebuah simbol yang
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Lampu jalan Kuil Sukuram di Korea Selatan.

Bagian depan toko di Beijing, Cina.

tidak mempunyai banyak arti di masyarakat Barat selama ratusan
tahun lalu, sekarang secara permanen telah meresap dengan
banyak makna yang disengaja. Makna itu terus berpengaruh kepada
identitas simbol itu.
Jadi, apa yang tertinggal di otak kita dengan sesuatu yang
mempunyai kekuatan potensial dari sebuah simbol? Abad ke20 didorong oleh bermacam ide persuasif, yang mengakibatkan
terjadinya pembunuhan dan gejolak sosial mengerikan.85
Berapa banyak yang meninggal dalam 100 tahun terakhir
karena bangunan runtuh? Bandingkan dengan puluhan juta orang
yang dibunuh pada periode yang sama karena kebohongan yang
dirancang dengan cermat dan membekas dalam ingatan.
Di negara berkembang, ada aturan seorang arsitek bersertifikat
harus menyetujui rancangan untuk semua bangunan komersial.
Kemauan seperti itu memang baik. Kita menyadari potensi bahaya
jika bangunan yang kita diami runtuh. Ketika peradaban kita cukup
dewasa, maka kita akan berpendapat komunikator visual yang
membuat kebohongan visual sama berbahayanya dengan besi
bangunan yang patah.
Mesin kebohongan terbesar di dunia saat ini bukanlah Nazi atau
partai politik manapun. Tidak juga Al-Qaeda.
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Di Kanada, Anda hanya perlu mengambil 0,5 persen pasar bir
untuk memiliki merk sukses.86 Anda dapat saja mendesain kemasan
yang jelek sekalipun, namun bila merek itu mempunyai strategi
yang jitu, toh akan sukses juga. Jadi, apa yang menahan seorang
desainer menolong perusahaan kecil untuk menaruh simbol
swastika pada label? Apakah karena mereka nantinya juga menjual
di atas 0,5 persen oleh karena desainnya yang menghebohkan itu?
(Contoh tadi memang ekstrem, namun kini banyak toko anggur
menjual merek “Fat Bastard” dan “Cat’s Pee”. Meskipun lebih
‘sopan’ dibandingkan swastika, tapi cara kerjanya sama saja).
Dapat saja memori visual yang menetap di kepala kita itu
adalah seksualitas dari pornografi di internet. Bisa pula berupa
konsep ‘cantik’ yang mempengaruhi gadis Kolombia berumur 14
tahun meminta operasi payudara pada upacara quinceanos (pesta
perayaan akil balik di umur 15 tahun menurut tradisi di sana).87
Atau petani wanita Brazil di hutan Amazon yang membeli kosmetik
Avon dan bukan membeli makanan.88 Atau lagi: kekerasan pada film
kartun di pagi hari.
Desain yang membekas dalam ingatan adalah senjata yang amat
kuat.

Simbol yang sama dapat dibedakan sebagai kebaikan: swastika dalam iklan oleh kelompok
anti Nazi bernama Exit menarik anak muda Neo-Nazi untuk menggunakan strategi buatan
Exit dan menolong anak-anak muda di Eropa keluar dari labirin kebencian.
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Di mana jawabannya?
Jawabannya terletak pada di mana kita akan menarik batas
antara apa yang dapat diterima dan seberapa cepat itu dapat
diterima. Kalau kita membiarkan pasar menarik batas itu, maka
integritas dari profesi desainer juga akan dipertanyakan (dan itu
memang pantas dipertanyakan). Lebih baik desainer membuat
standar lebih tinggi daripada standar yang dibuat oleh moral sosial
yang sudah ada.
Siapa yang memberi izin pada pengiklan susu kedelai untuk
menggunakan salah satu simbol paling suci dari sebuah agama di
Timur untuk digunakan sebagai iklan mengubah kebiasaan sarapan?
Ironis memang melihat perusahaan besar, terutama yang sangat
mendukung hukum merek dagang, ternyata menggunakan simbol
semacam itu.
Maka, saya pun bertanya: bagaimana hasilnya jika untuk
menjual sereal, ada iklan yang menggunakan simbol sebuah
agama mayoritas di dunia Barat? Berapa lama seseorang mengenali
kekuatan pengaruh sebuah simbol?

Menjual susu kedelai dengan menjual simbol yang suci.

SUMBER: ADRIA ROBLES-MORUA

Di tengah keributan (dan 100 korban meninggal)
karena kerusuhan yang ditimbulkan oleh penerbitan
kartun yang menggambarkan nabi di surat kabar di
Denmark,89 saya ditanya oleh seorang reporter Kanada.
Ia menanyakan, apakah surat kabar itu punya hak
untuk mempublikasikan gambar itu. Saya menjawab
“tentu”. Namun saya kemudian menambahkan: “hanya
karena kita dapat melakukan sesuatu, bukan berarti
kita perlu melakukannya”. Pada saat itulah sebuah
keputusan profesional dibutuhkan. “Jangan berbuat
kejahatan” adalah sebuah peringatan yang bagus.

Gambar hewan yang memohon untuk
dimakan mengganggu saya.
Ketidakpedulian kita malah
membuatnya terlihat lezat.

McDonald’s: “Sapi yang
bersemangat membuat anda
bersemangat”.

MELAKUKAN HAL BAIK
Desain mempunyai indera dan sifat yang persuasif untuk melintasi batas-batas tertentu. Saya pertama kali bertemu Halim Choueiry, saat ia bekerja di Lebanese
American University. Pertemuan berlangsung di sebuah restoran di Brno, Republik Ceko. Dia tengah bertukar strategi desain dengan desainer dari berbagai negara. Sekarang Halim adalah profesor
di Doha. Ia mendorong perempuan-perempuan Qatar untuk berkarir di bidang desain komunikasi. Ia mengatakan: “Terlepas dari kepercayaan yang kita yakini tentang yang menciptakan alam
semesta dan bagaimana caranya, kita tak bisa menyangkal bahwa Sang Pencipta itu adalah Desainer yang Fantastis. Kadang kita seperti merusak desain-Nya, dan lupa bahwa kita adalah bagian
penting darinya.”
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Menarik diri
Bila Anda pernah ke Kanada bagian
Barat, Anda akan sangat sering
melihat tanda pompa bensin Mohawk.
Anda mungkin tidak tahu kalau itu
adalah penggambaran sebuah suku
tradisional. Apakah akan berbeda
kalau namanya adalah Jew Gasoline
dengan logo berbentuk orang Yahudi
ortodoks yang memakai topi hitam
tinggi dan jambang keriting?
Mohawk adalah salah satu First
Nations membanggakan di Amerika
Utara. Meskipun saya yakin tak
seorang pun di perusahaan itu
bermaksud jahat ketika memilih nama
Mohawk untuk pompa bensin (sama
halnya ketika klub olahraga memilih
Tanda pompa bensin Mohawk,
nama Atlanta Braves atau Washington
di Saskatoon, Saskatchewan.
Redskins), nama pompa bensin itu
seharusnya tidak bisa diterima sebagai nama merek yang layak.
Pengalihan ‘kebanggaan’ ke ‘nama suku’ ke ‘nama mobil’ Pontiac
sangatlah rumit hingga hanya sedikit yang tahu sejarah nama ini.
Kita sering mengisolasikan apa yang kita kagumi, tanpa benar-benar
mengerti banyak tentangnya. Sayangnya, ini menguatkan mitos
itu dan makin menjauhkan kita dari realitas. Kesenjangan antara
standar hidup dan kesehatan penduduk asli Kanada dibandingkan
penduduk Kanada lainnya sudah semakin lebar dalam 50 tahun
terakhir.90 Bagaimana kita dapat menjadi tak peduli begini? Apakah
sebuah gambar yang sederhana dan berkilau mendorong kita
menjauh dari makna sebenarnya yang semakin tak sulit untuk
dipahami?
Dan kalau demikian yang terjadi dengan kaum minoritas,
apakah Anda akan percaya kalau saya bilang kita telah melakukan
ketidakadilan yang sama terhadap setengah populasi dunia?

Mungkin ≠ diinginkan
TERRY IRWIN

FOTO: DAVID BERMAN

Fantasi global bertemu realitas lokal di Nathan Street di Hong Kong, 2006.
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Anda dapat mengetahui nilai sebuah negara dari iklannya.
NORMAN DOUGLAS (1868–1952)

6 ANGGUR, WANITA, dan AIR
Pendekatan itu sering dilakukan. Padahal sebenarnya salah.
Desainer ingin menjual lebih banyak barang dengan memadukan
tubuh seksi dalam sebuah produk.
Lihatlah iklan di bawah ini yang muncul di majalah Life sebesar
satu halaman penuh, lebih dari 50 tahun lalu.
Desain ini menunjukkan hal yang wajar di Amerika pada tahun
1952. Sekarang ini, kelihatannya sukar dipercaya bahwa salah satu
produsen kopi di Amerika akan menggunakan iklan ini, dan salah
satu majalah paling laris di Amerika akan memuatnya. Banyak
orang akan kaget kalau iklan itu mengungkapkan sikap masyarakat
terhadap wanita di tahun 1950-an.
Mudah saja bagi kita untuk tidak mempedulikan iklan itu sebagai
cerminan perilaku pada masa itu. Namun, sejauh mana tanggung
jawab iklan itu terhadap pengesahan seolah-olah memukul istri
adalah hal yang normal?
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Air dalam kemasan botol, pada
tahun 1975.

Air dalam kemasan botol, dijual di Men’s Health, 2004.

Iklan majalah yang wajar di masa kini akan dilihat
kedudukannya pada 50 tahun ke depan. Iklan terus menerus
mengeskploitasi wanita, walaupun bentuknya sering tersamar.
Putri duyung remaja yang memegang sebotol air dapat saja
membuat orang Amerika menghabiskan cadangan minyaknya untuk
mengimpor air itu dari Prancis ke Amerika (yang terletak di benua
yang memiliki air segar paling banyak di dunia). Lalu apakah cara
membenarkan tujuan?
Pada saat yang sama, muncul pertanyaan mengenai harapan
macam apa yang hendak kita tanam dalam iklan yang ditujukan
pada para putri? Terutama yang menyangkut nilai tubuh dan
penggunaan tubuh mereka.

naup
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Majalah Sporst Illustrated edisi pakaian renang pertama diterbitkan pada 1964, dan
melegitimasi bikini serta mengubah modeling. Kini, perempuan dalam gaya ekstrem berfungsi
sebagai billboard untuk merek fashion.

Dewasa ini pengiklan tidak lagi peduli terhadap pandangan
antiseksis, seperti yang terjadi di tahun 1990-an. Saat itu, gambargambar seperti itu menghilang di negara-negara Barat sejalan
dengan gerakan feminisme. Saya termasuk orang yang menyangka
gerakan perempuan itu yang akan menang. Sebab, saya mengira
kita telah bergeser dari pandangan yang merendahkan perempuan
dan tidak lagi menyamaratakan semua perempuan dengan sebutan
‘girls’.
Gambar-gambar dan simbol yang terlampau sering digunakan
untuk menyatakan suatu hal kerap disebut sebagai klise visual
(visual cliche). Ketika hal ini kian diterima masyarakat, bentuknya
makin melebar dan tersamar. Satu contohnya adalah penggunaan
perempuan dalam iklan.

merep
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Tubuh perempuan digunakan secara ‘tersamar’
hingga ‘terang-terangan’. Mulai dari tubuh perempuan
yang dicap sebuah merek..

Kombinasi aneh
antara
ketidakseimbangan
kekuatan, kekerasan
yang tersembunyi
akan ‘cinta
sebenarnya’ berakhir
pada gambaran
model perempuan
yang bokongnya
diberi cap logo
perusahaan.

Saya tidak bisa melihat bagaimana
Radeon bisa berargumen bahwa perut
perempuan ada hubungannya dengan
videocard. Tapi paling tidak mereka bisa
mereproduksi logonya dengan benar.

FOTO: DAVID BERMAN

Poster-poster di
jalanan Hong Kong ini
mengiklankan wanita
itu sendiri.

MELAKUKAN HAL BAIK
Saya pertama kali bertemu Amy Gendler, desainer dari Omaha, Nebraska, pada konferensi desain di Seattle. Dia pindah dari Philadelphia ke Cina untuk mendirikan kantor
AIGA di Beijing. Saya mengunjunginya pada tahun 2006. Di Beijing, ia mendorong pendidikan desain, dan mengajak para mahasiswanya mendiskusikan karya mereka satu sama lain. Ia juga membuat
buku dalam bahasa Cina, yang dimulai dengan serial “Bisnis Desain dan Etika”. Penerbitan ini membantu generasi desainer muda Cina pada desain dunia yang lebih tahan lama dan lebih etis. Amy
mengajar penuh waktu di Central Academy of Fine Arts yang terkenal di Cina. Ia juga mengurusi semuanya: mulai dari menentukan huruf sans serif hingga melakukan tangggung jawab sosial.
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.. sampai strategi marketing malas yang menggunakan tubuh yang
sama untuk mempromosikan apa saja. Tanpa rasa malu.

Brazil melarang penggunaan karakter kartun untuk menjual minuman keras (horee!),
tapi menjual bir di toserba adalah tanggung jawab perempuan.

Guess: Mana jeans-nya?
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Apakah pantas menggunakan perempuan hanya untuk menjual ide?

FOTO: DAVID BERMAN

Seks meningkatkan penjualan majalah komputer di Slovenia, juga Amerika Serikat.

Iklan seperti ini kadang-kadang membuat
saya malu menjadi desainer.

Halte bus di Budapest: Ada begitu banyak
fitur pada telpon seluler, kenapa
menampilkan fitur tubuh manusia?

juga?
buku laris apakah kita bersalah
uat
mb
me
ini
r
ba
gam
ua
sem
Kalau
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Apakah layak mengubah tubuh demi mengubah pendapat?

FOTO: DAVID BERMAN

Ataukah ini? Apakah boleh memilih
kandidat karena dia seksi?

FOTO: DAVID BERMAN

Seks menjual politisi di Republik Ceko. Apakah in cara
terbaik untuk membuat demokrasi menjadi global?

Menjual radio di Praha dengan Photoshop
yang di luar kontrol..

.. dan karakter berkaki luar biasa ramping
di Tokyo.
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Kerap kali konteks siapa yang berbicara atau di mana dia
berbicara membuat iklan tersebut terasa tidak pantas.

FOTO: DAVID BERMAN

Masuk di akal untuk menunjukkan
perempuan memakai bikini kalau yang
dijual adalah bikini. Akan tetapi iklan ini
muncul di Men’s Health. Pria tidak membeli
bikni. Ini hanya alasan cerdik untuk
menggunakan perempuan demi menjual
produk Nautica kepada pria. (Dan apa yang
terjadi pada bayangan itu? Art Director
tentu tidak membuatnya ada di situ tanpa
maksud).

Iklan Bodyshop di Wina: perusahaan
kosmetik terbesar kedua di dunia
mengklaim bahwa nilai utamanya
adalah ‘mengaktifkan kepercayaan diri’.

Iklan yang suram ini, yang menyasar
remaja, kelihatannya baik-baik saja sampai
nanti Anda sadar bahwa pemasang iklannya
adalah jawatan kereta api milik pemerintah
Denmark.
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Ketika sebuah masyarakat kian melek media, yang sering terjadi
adalah munculnya ejekan untuk gaya dekade sebelumnya. Stereotip
yang telah dilarang saat ini muncul kembali. Sepertinya kita dibawa
kepada masa saat stereotip itu masih status quo.

Apakah perempuan Turki
benar-benar berpakaian
seperti ini? (Dan apa
hubungannya unta dengan
tembakau?)

Sebuah perusahaan
tembakau minta Merek Mints
ditempatkan secara
mempesona di Utne Reader.
Majalah yang biasanya
progresif.

Tidak sepenuhnya
perempuan bertelanjang
kaki, diam, dan ada di dapur.
Tema throwback malah
membuat iklannya throwback.

Merek Virgina Slims terkenal di tahun 70-an (“You’ve come along way,
baby”) menggambarkan hubungan kemerdekaan perempuan dengan
janji pengurangan berat badan. Pesan itu dibangkitkan kembali dengan
sama menjerumuskannya: “Find Your Voice” bagi perempuan Afrika.
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Tidaklah pantas menggunakan iklan yang didaur ulang untuk
menipu pasar baru dengan menggunakan slogan yang sebetulnya
dipertanyakan..

FOTO: DAVID BERMAN

Apakah benar yang dijual di sini keamanan?

Billboard di Beirut ini menampilkan pria
dan bukannya perempuan. Slogannya
diterjemahkan menjadi “selalu bebas”, yang
secara tepat menggambarkan pemuda yang
kecanduan rokok.
Dulu. Iklan Pears’ Soap dari Inggris tahun 1920.
Iklan ini secara tepat menggambarkan betapa
sabun Pearl pantas diambil turun naik dari bak
mandi. Ataukah itu bentuk pornografi anakanak yang paling tersamar?

Sekarang. Apakah ini gambar paling
eksplisit untuk bab ini? Kalau Anda
hendak mengesampingkan masalah etika,
promosi untuk situs Playboy di Belanda
ini benar-benar kreatif. Akan tetapi buat
apa kreatif dalam industri ini?

Solusinya bukanlah memperkenalkan
keseimbangan palsu dengan mengeksploitasi pria
dalam taraf yang sama.
Solusinya adalah berpikir, waspada, dan
mendebatnya.
Solusinya adalah menghargai siapa pun. Solusinya
adalah menggunakan kekuatan yang kita miliki
secara bertanggung jawab dan peka. Solusinya adalah
membayangkan pesan yang paling menyolok bukanlah
iklan yang sekadar mempromosikan perilaku sehat,
tapi juga melakukannya.

Iklan ini menyenangkan, tepat sasaran, dan patut
dihargai. Manusia telanjang namun tidak bugil.

Saya pertama kali bertemu Lise Klint pada tahun 2003 dalam sebuah kelas desain di Denmark. Waktu itu dia masih seorang pekerja swasta dan menyambi sebagai
presiden asosiasi desain nasional di Denmark. Kami bertukar ide tentang pengaturan yang baik dan sertifikasi ISO bisa mengubah organisasi desain di dunia. Kini Lise adalah direktur INDEX,
organisasi nirlaba di negaranya. Kolaborasi antara desainer, bisnis, organisasi, dan institusi yang ada dalam INDEX menghasilkan pengetahuan yang hebat mengenai “Desain Untuk Meningkatkan
Kehidupan.” Dengan bantuan biaya pemerintah Denmark, INDEX menawarkan penghargaan desain terbesar di dunia: 5.000 Euro. “Jika Anda mempunyai kemampuan merespons masalah, Anda juga
punya tanggung jawab untuk melakukannya. Kami meyebutnya respondability.. Hal itu akan membuat Anda senang berangkat kerja setiap pagi.”

Kampanye Dove Real Beauty sepertinya
tampil sebagai bagian dari solusi. Iklan ini
menjual sabun dengan lebih jujur, sambil
memposisikan merek Dove sebagai agen
perubahan. Tapi apakah bentuk tubuh yang
normal tapi merupakan hasil retouched
adalah penipuan juga? Apakah aktivisme
adalah bentuk penyederhanaan dari iklan?
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McDonald’s setuju untuk berhenti menarik perhatian anak di bawah umur 12 tahun pada tahun 2007.
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Desain membangunkan indera
LEE KUN-HEE, SAMSUNG

7 KEH I LA N G A N R AS A

FOTO: DAVID BERMAN

DESAIN GRAFIS BISA MENJADI lebih penting daripada produk
yang dipromosikannya. Produknya lalu menjadi ikon untuk ingatan
grafis yang dinikmati oleh konsumen. Maka, ketika sebuah produk
berkembang dari simbol kualitas menjadi ide yang berkembang
bebas, produk itu juga menjadi vektor untuk kesadaran merek.
Bayangkan perjalanan yang harus dilakukan sebuah produk
minuman bir untuk meyakinkan pria berumur 18 hingga 24 tahun.
Sudah jelas bahwa perusahaan itu telah tahu makna dari sebuah
merek. Penjual dan desainer tahu bahwa bir yang akan dibeli pria
pada waktu muda akan menjadi bir yang mereka sukai sepanjang
hidupnya.
Jarang ada orang yang dapat membedakan sebuah minuman
tanpa labelnya.
Namun, produsen bir
mengeksploitasi fakta
bahwa orang minum
merek bir tertentu untuk
menyatakan diri mereka.
Botol yang mereka pilih
untuk ditunjukkan pada
meja pub menunjukkan
siapa diri mereka.91
Perusahaan cenderung
memasarkan produk
dengan cara yang sulit
untuk dibedakan. Itu
dapat berlaku untuk air
dalam botol kemasan,
alkohol, dan bahkan
politisi. Ketika tidak
ada perbedaan yang
siginifikan, penjual
Bir palsu dengan harapan palsu, di sebuah toko di Montreal.

DO GOOD DESIGN

SUMBER: ADBUSTERS

86

Yang mana dari iklan-iklan ini yang tidak seperti yang lainnya?
Sulit untuk mengatakan yang mana iklan Absolut yang benar dari parodinya.

memasarkan sesuatu yang khas. Absolut vodka terkenal karena
menangkap pasar Amerika dengan kampanye iklan yang keren.
Iklan itu bahkan mengalahkan bourbon di pasar lokal. Menurut
analisa kimia, semua vodka pada dasarnya sama. Ayah saya
membuktikan hal itu di laboratorium National Research Council,
tempat dia menghabiskan seluruh karirnya. Oleh karena tahu
bahwa pesaing tidak akan membuat vodka yang lebih baik, Absolut
menciptakan kampanye cerdas yang terkenal itu: produknya
menjadi apa saja yang dibanggakan target konsumennya.
Korporasi dan kampanye marketing mengubah cara kita
memandang dunia, baik dunia masa kini maupun dunia masa lalu.
Ketika saya bepergian, saya menjelaskan kepada orang yang belum
pernah pergi ke Amerika bahwa tempat itu bukanlah yang seperti
digambarkan di iklan atau sinetron atau film Hollywood. Amerika
Utara bukanlah Coca-cola, Marlboro, dan KFC. Kami berbeda,
beragam, lebih besar daripada semua produk itu. Dan kami punya
harga diri. Kami bangga akan cara kami mengatur diri kami, leluhur
kami, dan sejarah kami. Kami bangga akan inovasi kami. Akan tetapi
ada banyak hal yang tidak kami banggakan..
Mengajari anak-anak merokok dan memakan makanan sampah:
How logo can we go?
Sebelum karakter kartun Joe Camel beredar pada 1980-an, rokok
Camel hanya punya satu persen dari pasar rokok remaja Amerika.
Pada saat Joe dideportasi di tahun 1997, Camel memiliki 32 persen
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dari pasar tersebut,92 dan lebih dari 90 persen anak umur enam
tahun tahu siapa itu Joe (lebih kenal dia daripada Mickey Mouse).93
Apakah pernah ada pertanyaan, apakah iklan ini menargetkan anakanak muda?
Iklan di bawah ini tidak
menulis merek, dan tidak
ada pernyataan atau produk
itu sendiri. Faktanya hingga
kini iklan Marlboro begitu
mendunia. Walaupun
Anda tidak bekerja sebagai
typographer, Anda cukup
hanya melihat font-nya94
untuk mengenali iklan
tersebut secara keseluruhan. Phillip Morris International melinting
tembakau lebih dari 760 milyar rokok per tahun.95 Jumlah itu sama
dengan hampir enam kotak untuk setiap laki-laki, nenek, dan anakanak di muka bumi ini.
Apakah perusahaan rokok kemudian akan berhasil meyakinkan
remaja putri untuk merokok?
Berbohong kepada anak-anak adalah kejam.97 Berbohong kepada
anak-anak yang masih percaya cerita peri supaya mengabulkan
permintaan adalah sifat yang pengecut atau sangat tercela. Dan
sampai sekarang, pembuat iklan di Amerika menghabiskan lebih
dari 12 milyar dollar per tahun untuk iklan yang ditujukan pada
pasar anak muda.98
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Ironisnya, kampanye iklan terlama di dunia,96 yang lahir di tahun 1954,
berumur lebih panjang dari para perokoknya.
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Pada 1989, Trevor Field, seorang eksekutif periklanan veteran melihat komidi putar yang terpasang pada sebuah pompa air di pameran pertanian di luar Johannesburg.
Pada 1994, Trevor berhasil merancang ulangnya dengan menambah kapasitas tangki air dan empat billboard untuk memuat pesan-pesan pendidikan. Hari ini, lebih dari 1.000 PlayPumps Telah
disumbangkan untuk sekolah-sekolah dan Komunitas di Afrika Selatan. Pada 2010, sepuluh juta orang di sepuluh Negara di Afrika Timur dan Selatan memperoleh air minum bersih yang dipompa
oleh anak-anak sambil bermain.
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“Lebih dari 100 milyar terjual.”99
Logo M didesain oleh Jim Schindler di tahun 1962.

McDonald’s melakukannya beberapa tahun yang
lalu untuk membuat huruf M-nya sebagai bagian dari
huruf abjad anak-anak. Secara spesifik, perusahaan ini
fokus pada pemasaran jangka panjang dengan target
anak-anak kecil. Satu generasi berikutnya, berat ratarata penduduk Amerika naik hingga 4-5 kg. Bayangkan
penduduk Amerika menghabiskan 42 persen anggaran
makan mereka untuk makan di luar rumah. Di Kanada
hanya 27 persen. Seperlima sampah padat di Amerika
adalah kemasan makanan,100 sementara obesitas
membunuh 325.000 penduduk Amerika per tahun. Itu
lebih dari kombinasi alkohol, obat-obatan, kebakaran,
dan mobil atau motor.101
Strategi pemasaran McDonald pada anak berusia
lima tahunan itu mengerikan. Melalui televisi seorang
anak Amerika melihat 10.000 iklan makanan per
tahun.102 Itu masih ditambah dengan adegan kekerasan
di TV yang dibuat untuk membangun identitas merek
tersebut. Hampir setiap film kartun adalah cerita
tentang sebuah produk yang dijual. Anak-anak Amerika
mendapat lebih banyak uang jajan dibandingkan
setengah milyar orang-orang lainnya yang miskin di
dunia.103 Dan satu dari anak-anak Amerika di bawah
enam tahun memiliki televisi sendiri di kamarnya.
Meyakinkan anak dengan kebutuhan palsu
adalah hal yang sangat kejam. Apakah Anda akan
mengundang seseorang ke rumah Anda bila Anda tahu
dia akan berbohong kepada anak Anda? Tentu saja
tidak. Jadi kenapa kita mengundang orang ke dalam
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Merendahkan kecerdasan penikmat iklan
menggambarkan sifat sebuah grafis yang berbohong..
kehebatan grafis dimulai dengan mengatakan kejujuran.
EDWARD R. TUFTE

pandangan tentang masa kanak-kanak.

FOTO: DAVID BERMAN

firma desain kita dan agensi iklan bila nyata-nyata mereka akan
mengelabuhi anak-anak kita?
Lihatlah, dari 111 lagu yang masuk Billboard Top 20 di tahun 2004
– sebuah daftar yang menargetkan anak muda yang suka budaya
pop – 43 di antaranya mempunyai merek dalam lirik lagunya.104
Umumnya anak berumur delapan mulai menyadari bahwa iklan
tidak selalu berkata benar.105 Pada umur berapa seorang anak akan
berhenti menaruh gigi mereka di bawah bantal untuk peri gigi?
Bagaimana dengan anak-anak akan tetap percaya pada Sinterklas
selama bertahun-tahun? Dan masih banyak penipuan tersamar
lainnya yang tinggal bersama
kita sepanjang hidup.
Di Amerika Utara, anakanak berumur 10 tahun telah
belajar tentang cara kerja
sebuah kebohongan. Mereka
menjadi kebal dan kehilangan
sensivitas kanak-kanak secara
dini. Risiko terbesar terdapat
di populasi lebih besar yang
mengadopsi gaya hidup Barat
dengan cepat. Mengonsumsi
berlebih, menciptakan
sampah, dan menggantungkan
diri pada pihak asing.
Populasi itu pun merendahkan
kebudayaan yang mampu
menyediakan stabilitas melalui
Seksualitas dan selebriti mengubah
perubahan.
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Anak-anak yang menggunakan Windows’s Live Messenger
(MSN) melihat iklan kencan selama berjam-jam, seperti
contoh di atas. Dengan satu klik saja, mereka akan chatting
dengan perempuan yang umumnya telanjang.
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Memborbardir konsumen muda dengan pesan yang persuasif
tidaklah etis karena remaja sangat mudah dipengaruhi. Mereka
sedang mencari dan membentuk jati diri. Walau telah mengetahui
taktik yang digunakan untuk menjerumuskan mereka, anak muda
masa kini masih saja menjadi korban.
Kita dapat melakukan sesuatu yang lebih baik. Di provinsi
Quebec, Kanada, Swedia dan Norwegia, iklan televisi yang
menargetkan anak-anak dilarang undang-undang.106
Saat duduk di bangku SMA, para pelajar telah terbiasa melihat
iklan yang memborbardir. Baru-baru ini saya mengunjungi SMA
lama saya dan melihat ada iklan pizza di kantin mereka. Dalam
ketiadaan biaya, 8.000 kepala
sekolah di Amerika dengan
senang menyetujui para
muridnya menonton Channel
One News (yang ada iklannya)
di kelas mereka karena
mendapat TV gratis. Program
televisi itu mengajarkan anakanak mengonsumsi makanan
cepat saji, cokelat batangan,
dan minuman olahraga.
Data menunjukkan, di
Amerika, 13 persen sekolah
mengizinkan restoran
makanan cepat saji beroperasi Waktunya untuk bercermin.
di lingkungan sekolah.107
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Lalu anak-anak itu menjadi mahasiswa. Bila argumen etis tidak
meyakinkan, coba efek geopolitis: mengekspor kebingungan,
inferioritas, dan desensitisasi ke bagian dunia di mana terdapat
kelompok esktrem yang juga mengabarkan pilihan identitas kepada
remaja yang rentan dengan kepercayaan diri yang rendah. Pada
Oktober 2002, saya bepergian dengan bus ke seminar etika untuk
mahasiswa desain di Yordania. Topiknya mengenai dampak iklan
yang datang dari kesuksesan luar negeri, yaitu kecantikan dan
kekuasaan. Saya mendapati empat dari lima billboard di Yamman
menggambarkan model orang barat. Tirulah bila ingin dianggap
sukses dan menarik, maka dari itu Anda akan dicintai dan
dikagumi.
Para mahasiswa melaporkan adanya perasaan inferior di
kalangan mereka. Salah seorang mahasiswa mengatakan, “Kami
tahu kami tertinggal dan tidak sehebat orang-orang itu.” Kalau
demikian, saya
berpikir, sampai
kapan kepercayaan
ini akan muncul
dalam hidup mereka?
Marketing seperti
itu memanfaatkan
kerapuhan dan
kenaifan kebudayaan
negara berkembang.
Cara marketing
semacam itu sama
dengan bermain pada
kerapuhan anak-anak
dengan memberikan
kebudayaan penipuan
visual. Syukurlah
remaja Yordania
Orang Eropa dan Inggris yang tidak puas di Byblos, Libanon.
tidak menjadi korban
kebohongan visual itu.
Jiwa anak-anak dalam diri kita
Anna, seorang desainer yang berimigrasi ke Kanada dari Polandia,
bekerja di studio desain saya. Suatu hari dia menerima surat di
rumahnya dari Publishers Clearing House, yang mengatakan ia
memenangkan hadiah $ 1 juta. Dia kegirangan sampai melompat-
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lompat. Kemudian, temannya yang orang Kanada datang dan
memberikan penjelasan – yang cukup memalukan – bahwa itu
hanyalah penipuan yang sudah biasa di Amerika Utara. Ada banyak
kebohongan di masyarakat kita, yang mungkin tidak sempat kita
perhatikan lagi. Berapa harga ketidakpedulian itu bagi lingkungan
kita? Dan apa yang kita terima sebagai akibatnya?
Sebagai orang dewasa,
kita tahu adalah mustahil
menghentikan kebiasaan
kita. Terutama yang
kita lakukan dari dulu.
Para pengiklan lalu
memanfaatkan situasi
kejiwaan itu dengan
menyodorkan daftar
kebutuhan. Kebutuhan
(yang palsu itu) dapat
dipenuhi dengan membeli
banyak barang. Desain
yang baik haruslah
menjelaskan kepada
pembeli tentang apa
kebaikan produk yang
dijual itu, bukan apa yang
“buruk” atau rapuh.
Mesin judi adalah
sebuah hasil karya desain
industri yang mendorong
sifat rakus dan rapuh.
Macau berubah menjadi surga perjudian bagi lebih
Alat itu memperbesar
dari satu milyar orang Cina yang di negaranya
melarang perjudian. Belum pernah saya melihat
kelemahan manusia dalam
begitu banyak mesin derek di satu tempat.
mengambil keputusan.
Bila pembesaran itu
dilakukan pada mamalia di alam liar, mungkin hasilnya akan baik.
Tapi tentu saja tidak akan berfungsi di perkotaan yang artifisial.
Efek itu semakin diperbesar oleh kepuasan yang muncul di saat-saat
awal. Korupsi terhadap penilaian orang, kadang merusak harapan
dan mimpi individu dan keluarga. Ini akan menciptakan kemiskinan
dan kejahatan. Yang lebih parah lagi, kita menelan bulat-bulat hal
itu sehingga membuat pemerintah ketagihan, karena menerima
keuntungan (yang tidak wajar ). Pemerintah pun menikmati panen
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dari pajak perjudian. Pemerintah menggunakannya untuk membuat
brosur publik dan layanan hotline yang memberitakan bahwa
semuanya aman terkendali. Di sini pemerintah tidak membuat
aturan demi hiburan yang lebih aman.
Belanja lebih tidak berbahaya daripada perjudian. Akan tetapi
seberapa pun percayanya saya bahwa saya tidak gila belanja, iklan
radio yang saya dengar
saat berumur lima tahun
masih terngiang di kepala
saya hingga sekarang.
Masalah serupa
juga terjadi pada krisis
keuangan yang terjadi
di Amerika. Benihnya
ditanam beberapa dekade
lalu. Sebagai anakanak, kita diajari oleh
lingkungan bahwa bankir
mengajari kita menabung.
Kita juga diajarkan untuk
mengandalkan tabungan
dan lebih hati-hati
menggunakan uang kita
supaya tidak didikte oleh
hasrat yang penuh risiko.

Tokyo: Apakah kita menginginkan anak-anak
menghabiskan hari dengan uang jajannya?
Termasuk pemenuhan nafsu purbakala yang muncul
dalam bentuk belanja.
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Indera penciuman kita
Apakah menyerahkan indera penciuman membuat kita
kehilangan arah akan apa yang benar dan salah?
Kita sudah menjadi sangat terbiasa dengan hubungan antara
parfum dan seks dalam iklan. Seolah-olah hal itu tidak aneh lagi.
Keponakan-keponakan saya yang masih menjelang remaja sekarang
memakai parfum Axe. Saya tidak yakin apakah mereka tahu, apa
alasan mereka menggunakan itu. Mereka dilatih bahwa memakai
(atau bahkan hanya membeli) ramuan kecantikan palsu akan
menghasilkan hasrat keintiman dan rambut ala Hollywood. Di barat,
parfum dan penggambaran seksualias sangat berhubungan erat.
Sedemikian rupa eratnya, sehingga cara kita mengalami keintiman
fisik dan emosi ditentukan oleh para pengiklan.

Sejak kapan seni parfum itu beralih dari tabu, ramuan
cinta, dan ilmu sihir, menjadi Bill Blass, Christian Dior,
dan Ralph Lauren?
TOM ROBBINS, IN JITTERBUG PERFUME

Apa yang akan dilakukan Maslow?

Calvin Klein sudah sampai dalam tahap
melebihi personifikasi, dengan memberikan
alamat email fiksi.

Saya ingin tahu apakah anak-anak muda itu
akan dapat mengalami seksualitas tanpa diajari oleh
majalah, televisi, dan internet. (Sulit membayangkan
Harry Potter kalau dari buku saja, dan bukan dari
filmnya).
Apakah ciuman pertama mereka haruslah sebuah
Kodak moment? Tak bisakah kita mempunyai keintiman
sendiri? Saya tidak mau berpikir tentang Calvin Klein
ketika sedang bercinta. Anda tentu demikian pula.
Hubungan alami antara indera pengendus kita dan
perilaku berpasangan tanpa kita sadari kini telah diatur
secara mengerikan oleh ‘kekuatan keserakahan’.
Lalu pertanyaannya adalah apa yang melatar
belakangi semua ini? Apa yang mengendalikan semua
energi dan motivasi manusia untuk cenderung memilih
kelakukan yang justru tidak mereka sukai; kelakukan
yang tidak disetujui umat manusia?
Jawabannya: keserakahan akan sumber daya.
Keserakahan untuk kekuasaan. Semakin banyak
sumber daya dan kekuasaan yang sebenarnya tidak
dapat digunakan oleh seseorang atau sebuah keluarga.

Pagar kayu putih
Anda dapat mempunyai hidup yang berimbang. Akan tetapi parfum tak bisa
memberikannya kepada Anda. Eisner dari Disney menciptakan istilah
‘pengalaman bermerek’, sebagai sesuatu yang harus dicari.

Sulit untuk mengikutii langkah Eric Benson. Dia bekerja sebagai desainer cetak di Ann Arbor pada tahun 2000 . Ketika itu ia melihat betapa banyak pekerjaannya
berakhir di tempat sampah. Memang karya itu indah, tapi apakah karya itu bertanggung jawab? Diinspirasi oleh buku Craddle to Craddle, dia belajar desain yang bertahan lama lewat pendidikan
S2-nya. Hidupnya sekarang berpusat pada desain yang bertanggung jawab pada lingkungan. Situsnya, re-nourish.com, adalah situs favorit para desainer. Saya bertemu Eric saat bekerja sama
mengembangkan sistem untuk praktik desain yang bertahan lama secara global. “Dunia ini berubah, dan kita bisa berada di depan.”
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KESERA
“
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AKAHAN
adalah dasar
yang tak berujung”
CONOR OBERST
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Keinginan di balik keserakahan itu sama dengan keinginan yang
dipunyai semua mamalia. Apalagi bila ditambah dengan dorongan
dari yang tidak berkompromi dalam hal adu kekuatan. Akan tetapi
evolusi tidak siap memunculkan sebuah spesies untuk melanggar
batas. Yaitu spesies yang mengetahui cara mengatur sumber daya
itu sehingga dapat mengatasi dorongan yang muncul. Yang ada
sekarang adalah sebuah masyarakat yang ingin mencari lebih
daripada menikmati apa yang dipunyai.
Iklan dan desain mengubah kecenderungan anak muda
berpikir dan berperilaku. Apakah Anda ingin menghabiskan tahuntahun terbaik karir Anda untuk menyebarkan kemurungan dan
perasan tidak pernah cukup? Mendorong munculnya kecanduan?
Menghancurkan harapan dan mimpi? Mungkin para desainerlah
yang seharusnya mengubah pola pikir mereka.
Selagi masih ada waktu, kita jangan hanya mengubah haluan
kapal. Tanyalah pada diri sendiri: siapa yang memegang kendali.
Mengapa kita membiarkan mereka memimpin kita? Mana yang
hendak kita pilih: kapal itu dipandu oleh pandangan filosofis atau
dibajak oleh sifat seekor mamalia, yang dibesar-besarkan hingga
melampaui akal dan nilai hidup?
Kekuatan menyolok
Apakah ada kejujuran di
antara para perancang
dan penjual yang dapat
kita sumbangkan untuk
membantu dalam
berkarya?
Masyarakat meletakkan
tangung jawab kepada
kelompok profesional
untuk menghadapi
kekuatan yang luar biasa
itu.

“Apakah Anda sebersih yang Anda kira?”
Tipografi ini mempertanyakan harga diri.

KEHILANGAN RASA

99

siapapun yang memimpin, pasti memiliki kepentingan tersembunyi.
Maka, para desainer mempunyai pengaruh yang amat besar dalam
tiga hal berikut:
1. Cara memilih dan menyampaikan pesan untuk memengaruhi
kebiasaan konsumen
2. Cara menampilkan orang dalam bentuk foto dan gambar
3. Bagaimana media sebuah desain (seperti kertas untuk buku ini)
dikonsumsi
Apakah desainer sudah bertindak dengan cara yang tepat ,
sehingga publiknya boleh mempercayai mereka? Dulu, satu-satunya
hal yang saya pedulikan dalam desain adalah seberapa baik unsur
tipografinya. Akan tetapi kemudian saya ketahui bahwa seberapa
baik tipografi itu, jika itu tidak memenuhi strategi klien, maka usaha
saya akan sia-sia. Dan, yang lebih besar lagi, jika pesan yang hendak
saya sampaikan berlawanan dengan kebaikan dunia ini, maka yang
saya lakukan adalah omong kosong.
Masalah terbesar saat ini adalah soal lingkungan hidup.
Konsumsi yang berlebih mendorong manusia ke titik kehancuran.
Konsumsi yang berlebih itu didorong oleh banyaknya tawaran yang
divisualisasi secara pintar. Tujuannya untuk meyakinkan semua
orang (termasuk masyarakat di negara berkembang yang berjumlah
lebih banyak) untuk mengonsumsi lebih banyak lagi. Dampak atas
apa yang dilakukan seorang desainer sangatlah besar. Desainer
harus bertanggung jawab (atau diminta pertanggung jawabannya).

Katalog jenis huruf
The Many Faces of
David Berman, David
Berman Typographics,
1989.
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Mengapa kita harus bertanggung jawab?
Karena kita bisa.

Dalam kekuatan yang hebat terdapat
tanggung jawab yang besar

Kucing ‘kelas A’, pasar di Zanzibar.

FOTO: DAVID BERMAN

PAMAN BEN, PAMANNYA ‘SPIDERMAN’

FOTO: DAVID BERMAN

solusi

Kebenaraan yang nyaman
LEO BURNETT SOUTH AFRICA

JACQUELINE GERMIN

Poster Salvation Army berfungsi sebagai
selimut bagi tuna wisma yang bisa
memakainya di dinding.

Baju karya desainer terbuat dari
kaleng minuman, kertas, dan
sampah lainnya.

desain:

INTRODUCTION

DAVID BERMAN/CHRISTIAN JENSEN

Humor mendorong perbedaan di
tempat kerja: desain yang cocok
untuk semua orang.

Perlawanan gereja untuk
mengambil kembali makna Natal.
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SUMBER: CALIFORNIA DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES

Aktor yang memerankan Marlboro Man meninggal pada usia 51 tahun.
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Kita tidak dapat menyelesaikan masalah dengan
menggunakan pola pikir sama yang kita gunakan
saat menciptakan masalah itu.
ALBERT EINSTEIN (1879–1955)

8 S EK AR A N G ADAL A H WA K T U YA N G T EPAT
Jika Anda masih membaca, Anda mungkin sudah yakin bahwa ada
banyak argumen etis untuk perubahan. Sekarang mari kita telusuri
mengapa sekarang adalah waktu yang tepat, atau bahkan lebih
menguntungkan, untuk membuat desain yang bertanggung jawab.
)
Lstyle
entury O gan beri tahu Erik
c
Apa font favorit Anda?
(jan
Ketika saya memulai perusahaan desain 20 tahun lalu, seseorang
tidak akan tahu apa itu font, kecuali jika ia belajar di sekolah seni
atau pernah mengunjungi tempat pembuat huruf. Ketika saya masih
kecil kami memiliki warna favorit. Sekarang ini, tidak hanya putri
saya dan teman-temannya memiliki jenis huruf favorit, ibu saya pun
tahu apa itu small caps dan kerning.
Lima belas tahun yang lalu, tak akan terbayangkan ada berita
tentang desain, merek, dan identitas di sampul
muka BusinessWeek, dan Time. Dengan
keberhasilan produk desain, seperti iPod dan
iPhone yang bernilai lebih dari IBM, para
pebisnis besar mulai sadar, seperti
dikatakan oleh George Fisher, CEO
Kodak, bahwa desain adalah
bagian penting dari strategi
bisnis.108
Nilai merek (brand equity)kini
mulai muncul dalam laporan
keuangan di banyak perusahaan.
Keberadaan desainer dan apa
yang mereka lakukan tidak pernah
lebih berharga daripada sekarang.
Dan itu memberikan kita kesempatan (seperti
halnya pekerjaan mana pun) dan tanggung
jawab dalam menggunakan desain untuk
membuat suatu perbedaan.
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FOTO: DAVID BERMAN

Desain yang etis juga adalah
desain yang menguntungkan. Klien
dan desainer menghasilkan banyak
uang dalam jangka panjang dengan
memberikan janji kepada konsumen
yang dipenuhi belakangan. Cobalah
menjual mobil kepada saya dengan
Di tahun 1998, chip warna Pantone ®
mengatakan bahwa mobil itu akan
hanya dikenal oleh desainer. Pada tahun
memberikan saya kegiatan seksual
2008, warna-warna itu digunakan untuk
yang lebih banyak. Caranya adalah
HP di sebuah toko di Jepang ini.
meletakkan model setengah
telanjang di atas kap mobil pada iklan. Anda akan punya
kesempatan menjual satu mobil. Realita akan berbicara. Lain kali,
saya akan membeli merek lain.
Tawarkan saya sebuah Mercury. Katakan bahwa dengan mobil itu
saya akan berada di jalan bebas macet selama berjam-jam tanpa
melihat mobil lain. Saya pasti akan kecewa.
Memang, Anda bisa menjual mobil kepada seseorang yang
menginginkan simbol status saja. Namun, mobil adalah alat, bukan
mainan. Jumlah orang Amerika yang meninggal dalam kecelakaan
mobil dalam 100 tahun
terakhir lebih banyak
dibanding dalam perang
yang pernah diikuti
tentara Amerika
Serikat.109
Desain dan promosi
yang beretika dapat
menjadi alat marketing
paling efisien. Mengirim
produk hebat ke tangan
konsumen yang benarbenar membutuhkan
melalui komunikasi yang
jelas dan indah adalah
bisnis yang
menguntungkan dan
bertahan lama.
Sementara itu, promosi
yang menyesatkan dapat
menghancurkan karena
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hanya menciptakan
sampah dan
kekecewaan.
Sejarah
mendemonstrasikan
kebenaran ini dalam
skala besar. Bermula di
tahun 1970-an, ketika
pabrik mobil di
Amerika setiap tahun
masih sibuk
merancang mobil berdasarkan perubahan fashion. Pada saat itu,
pabrik mobil di Jepang sibuk mendesain mobil yang lebih baik. Mobil
Jepang menggantikan filosofi produksi Henry Ford, yang
menekankan pada perbaikan terus menerus; dan filossofi dari W.
Edwards Deming, yang menekankan pada perbaikan kualitas dengan
cara memproduksi dalam jumlah kecil, lalu mengujinya, lalu
mengubah lagi desainnya. Dalam 15 tahun, indusri Jepang telah
beralih arah. Dari yang semula memproduksi mobil yang
ditertawakan orang Amerika menjadi mobil yang dipilih oleh orang
Amerika. Sekarang ini Toyota dan Honda berada dalam empat besar
produsen mobil paling laris di Amerika!110 Orang Amerika menyukai
desain bagus sehingga mereka mau menambah $3000,111 bahkan
lebih untuk kualitas yang lebih baik. Dengan kata lain, orang
Amerika mengerti nilai sebuah desain yang bertahan lama. Beberapa
tahun berikutnya, mereka membeli mobil hybrid (lagi-lagi dipimpin
oleh Jepang) yang baik untuk planet kita yang rapuh ini.
Industri otomotif mana pun akan setuju bahwa keuntungan
terbesar bukanlah datang dari menjual mobil baru. Akan tetapi
menjual banyak mobil sepanjang hidup Anda. Maka, daripada
meyakinkan untuk membeli Toyota, mereka dengan bijak
mengajarkan Anda mengenali kualitas yang terus menerus ada pada
Toyota. Kalau Anda lihat bahwa Toyota cocok dengan Anda, maka
Anda akan belajar untuk mempercayai merek itu. Supaya hal itu
dapat berjalan, Anda perlu produk yang luar biasa dan cocok untuk
seorang pembeli. Lihatlah dua pendapat ini mengenai cara yang
bagus untuk menjual mobil:
PENDEKATAN # 1: “Ini mobil baru untuk Anda: fiturnya cerdas,
sangat efisien dalam bahan bakar, dan memiliki tingkat keamanan
tinggi. Lihatlah kami amat teliti dalam hal desain, rasakan betapa
nyamannya mobil ini dijalankan, bayangkan betapa amannya
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keluarga Anda nanti. Kalau hal-hal itu yang Anda cari pada sebuah
mobil, sekarang dan untuk waktu yang lama, Anda harus membel
mobil Canyonero karena kami menawarkan apa yang Anda butuhkan
dengan harga yang masuk akal. ”Jika saya membeli mobil itu, saya
akan akan sangat puas, bukan hanya untuk satu bulan, tapi untuk
bertahun-tahun ke depan. Saya akan menjadi sangat loyal dan
mungkin membeli Canyonero baru setiap sepuluh tahun.”
PENDEKATAN #2: “Belilah mobil ini dan Anda akan menjadi
sangat kaya. Belilah mobil ini dan orang akan berpikir Anda lebih
cerdas. Belilah mobil ini dan Anda akan melakukan hubungan seks
lebih banyak.” Kita tahu bahwa otak manusia sangat rumit. Dengan
menunjukkan kepada saya gambar mobil dengan selebriti seksi yang
saya sukai, atau menunjukkan mobil itu melakukan hal-hal yang
tidak biasa, Anda akan sukses bermain dengan keinginan saya untuk
membayangkan masa depan saat saya lebih hebat daripada diri saya
sendiri sekarang. Anda mencoba menjual fantasi kepada saya, bukan
mobil. Dan Anda mungkin telah menipu saya untuk membeli produk
yang bukan untuk saya. Anda
mungkin mempunyai produk
yang luar biasa hebat, tapi itu
untuk orang yang salah. Apakah
saya akan membeli Canyonero
sepuluh tahun lagi? Mungkin
tidak. Sebab saya akan kecewa
karena sadar bahwa saya telah
ditipu. Dan lain kali, tak peduli
seberapa baik model terbaru itu
memenuhi kebutuhan saya, saya
tak akan mau terpengaruh.
Bagaimanapun juga, jika Anda
langsung berterus terang
dengan saya, sekarang atau
beberapa waktu di masa depan,
Anda bisa saja memberikan hal
yang cocok untuk saya. Dan saya
harus memberitahukan kepada
teman-teman saya tentang itu.
“Kamu tahu kamu bukanlah yang pertama”.
Iklan mobil bekas ini mendapat kartu merah
untuk pesan yang kontroversial itu.

Menjual fitur mobil yang baik juga bisa
menyenangkan.

Rokok dan kaca
Jadi, kita bisa mendesain mobil yang lebih baik. Kita
dapat mempromosikan keunggulannya kepada pembeli
yang tepat. Namun, tidak dengan produk seperti rokok,
yang tidak mempunyai keunggulan (tidak satu negara
pun di dunia yang menyediakan rokok ‘yang baik’).
Perlawanan pada rokok (dan produk lain yang
membuat penyakit) adalah tepat bagi masyarakat yang
berpendidikan. Inilah saatnya para desainer membantu
menciptakan sesuatu. Kita mempunyai kekuatan untuk
mengomunikasikan pesan yang akurat, jelas, dan
berguna, yang menjangkau dan memberikan informasi
kepada jutaan orang.
Semakin banyak masyarakat yang berpendidikan,
semakin banyak perusahaan rokok pergi jauh. Lalu
mereka akan mencari pasar-pasar yang kurang
memperoleh pendidikan tentang bahaya rokok. Mencari
pasar yang kurang dilindungi oleh strategi komunikasi.
Tak heran jika marketing industri itu lalu memilih
tempat di negara berkembang, karena kampanye iklan
mereka ditolak negara barat.
Coba bayangkan kembali apa yang terjadi di
masyarakat kalau iklan-iklan besar itu hanya
menyampaikan pesan-pesan penting yang mendorong
perilaku sehat. Bukankan itu yang cocok untuk
pertumbuhan anak kita? Pilihan ada di tangan kita.

Jacques Lange adalah creative director di Bluprint Design, sebuah firma di Afrika Selatan dengan klien yang berkontribusi pada hidup yang berkualitas.
“Denganmenggunakan teknologi, sistem, informasi, ruang, dan lingkungan, desain berperan meningkatkan kondisi manusia, sekaligus peduli apa pun kondisi saat ini.” Proyeknya yang menjadi
favorit saya adalah karyanya dengan SABS Design Institute. Pada bulan April 2005, Bluprint memprromosikan “Interdesign” pada transportasi desa di Rustenburg. Selama dua minggu, 70 orang
desainer lokal dan internasional bekerjasama dengan masyarakat desa mencari solusi transportasi di daerah lokal. Mereka mencari alternatif lain untuk kereta yang ditarik hewan. Hasilnya: 19
konsep yang kuat. Prototipe dan panduannya dipersembahkan kepada wilayah itu untuk meningkatkan pendapatan lokal.
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Jangan tembak si pembawa pesan
Pada bulan Juli tahun 2000, seorang
juri dalam pengadilan dari Florida
menyatakan agar industri tembakau
membayar denda sebesar 140 juta
dollar. Rekor dunia denda
sebelumnya adalah lima juta dollar
terhadap Exxon Mobil atas tumpahan
minyak Exxon Valdez yang
menghancurkan ekosistem Pasifik di
pantai Alaska pada 1989.
Tidak ada solusi nyata.112 Meskipun demikian, jika Anda mencoba
mengingatkan denda itu, Anda akan kecewa. Datanglah ke ruang
direksi - yang penuh asap rokok - di pabrik rokok di Virginia, 25 tahun
yang lalu. Ingatkanlah hal itu. Anda malah dan akan ditertawakan
habis-habisan.
Sampai mana tanggung jawab seorang desainer atas pelanggaran
hukum yang menuju pengadilan di Florida itu? Bukankah iklan dan
desain karya si desainer itu sama bersalahnya? Keduanya
mempromosikan tindakan yang merusak. Dalam hal ini, desainer
mempunyai akses untuk strategi ketergantungan nikotin. Lalu
menipu orang agar mencoba merokok.
Jadi berapa lama waktu dibutuhkan untuk menuntut agensi, art
director, dan para desainer
bersama dengan perusahaan
tembakau ke pengadilan? Para
desainer yang membuat
kebohongan visual itu tidak
dapat bersembunyi di belakang
dokumen kreatif yang ditujukan
untuk memendekkan umur
anak-anak. Alasan “kami
hanya menuruti pesanan” tidak
dapat diterima. Itu bukanlah
alasan yang dapat diterima
untuk Eichmann ataupun untuk
Milosevic. Dan itu tidak berlaku
juga untuk para desainer.
Warna merah Coca-Cola menggantikan
warna coklatnya tembakau.
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FOTO: DAVID BERMAN

Desain untuk rakyat, oleh rakyat
Karya saya yang paling saya banggakan adalah yang saya buat untuk
Program Pengendalian Tembakau di Kanada. Kalau saya berbicara di
luar negeri, saya membawa sampel grafis yang menghiasi kemasan
rokok di Kanada sejak tahun 2000. Ini mengejutkan banyak orang.
Di Kanada, industri tembakau harus menampilkan gambargambar penyakit paru-paru dan grafik angka kematian pada
kemasannya. Tujuannya untuk menjelaskan dampak buruk merokok.
Peraturan kemasan ini, bersama pembatasan iklan tembakau,
merupakan contoh nyata untuk menyatakan “cukup sudah!” kepada
rokok. Hasil pengendalian ini terlihat dari penelitian atas kesehatan
masyarakat. Jumlah perokok merosot enam tahun setelah aturan itu
diberlakukan.113
Pada tahun-tahun itu hukum yang diberlakukan di Kanada masih
dianggap aneh. Akan tetapi belakangan cara itu diikuti berbagai
negara. Jenis huruf atau desain yang mirip sekarang muncul di
seluruh Uni Eropa, Brazil, dan Australia. Sementara itu, di New York
City, iklan tembakau harus berjarak minimal 90 meter dari sekolah.

Peringatan visual yang diwajibkan oleh undang-undang, dimulai di Kanada. Termasuk penempatan
seruan berhenti merokok di setiap bungkus. Contoh ini ada di Museum of Modern Art di Manhattan.

MELAKUKAN HAL BAIK
Saya pertama kali bekerja bersama desainer dari Nova Scotia, Brenda Sanderson, ketika ia menjadi eksekutif di GDC. Di tahun 2005. Ia berhenti dari karir yang bagus itu
untuk bekerja sebagai direktur pelaksana di Icograda, badan dunia untuk desain komunikasi. Badan itu mendirikan kantor di Monteral (yang sekarang juga menjadi markas bagi badan dunia untuk
desain industri dan desain interior dan membentuk International Design Alliance). Icograda berjuang untuk “memajukan kepentingan terbaik bagi manusia dan ekologi, melalui desain.” Kami
bekerja sama mengorganisasi kegiatan yang ramah lingkungan dan karya desain global yang bertahan lama. Saya sangat percaya bahwa ‘sekelompok warga yang peduli’ yang memicu imajinasi
Margaret Mead adalah desainer. Kelompok ini semakin berkembang, dengan komitmen untuk perubahan yang progresif.

FOTO: DAVID BERMAN AND HANNAH LANGFORD BERMAN
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MEROKOK DAPAT
MENGAKIBATKAN
IMPOTENSI
Health Canada
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FOTO: HANNAH LANGFORD BERMAN

Pada tahun 2008, penjualan rokok di toko dilarang di seluruh
provinsi dan kota di Kanada dan Australia. Kenapa? Oleh karena
tampilan bungkus rokok di rak toko cenderung mengajak orang
merokok. Dan itu harus dilarang, seperti halnya iklan yang lain.
Tentu saja, penjual tembakau yang cerdas terus mencari celah
hukum. Di Eropa, ketika billboard rokok Camel dilarang, korek api
merek Camel muncul. Dengan strategi bahwa pencitraan dapat lebih
berpengaruh daripada produknya, maka pada tahun 1990-an,
produsen tembakau itu menyelenggarakan konser, memproduksi jam
tangan, pemantik api, komik, dan ekspedisi perjalanan. Di Jerman,

FOTO: DAVID BERMAN

Toko Donna’s Express menutup rak
penjualan rokok untuk mematuhi
undang-undang Kanada.

Cokelat berbentuk rokok untuk dijual kepada anak-anak
di sebuah toko di Montreal yang tidak dapat lagi
memajang rokok di rak penjualan.
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sepatu bot merek Camel
meraih 7,5 persen market
share untuk seluruh
penjualan sepatu pria!114
Maka pada tahun 2001, Uni
FOTO: DAVID BERMAN
Eropa melarang semua iklan
tembakau dalam bentuk lain, termasuk ‘keluwesan merek’ (misalnya
mensponsori acara olahraga dan budaya). Respon aneh yang
muncul: tim pengacara disewa untuk membuktikan bahwa investasi
iklan tidak punya efek terhadap penjualan tembakau.

Iklan rokok seperti ini sekarang
dilarang di Kanada.

Anak Marlboro-man?
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Dar Es Salaam, di Tanzania: merek lokal yang mirip Marlboro secara tak sengaja diperhadapkan
dengan poster protesnya.

Sementara itu, di negara yang tidak membatasi iklan, serangan
terhadap paru-paru anak-anak kita terus berlanjut.
Indian Tobbaco Company (ITC), pemimpin industri rokok di India,
malah bekerja sama dengan pemerintah. Perusahaan itu tahu bahwa
mempromosikan rokok kepada milyaran orang tidaklah disukai
negara. Namun ITC juga tidak ingin menghancurkan sebuah industri.
Maka, ide yang muncul adalah melakukan versi yang lebih sehat
untuk meluweskan merek. Mereka tidak menggunakan merek rokok
pada produk lain sebagai cara mempromosikan rokok secara
tersembunyi. Perusahaan itu meneliti cara menerapkan kesuksesan
merek itu ke produk lain. Mereka nantinya akan meninggalkan
industri rokok, tapi mempertahankan nilai ekuitas merek itu. Maka
merek rokok paling terkenal di India, Wills Navy Cut, diubah menjadi
produk non rokok. Perusahaan ini juga merancang ulang pabrik dan
bungkus rokok untuk mengubah merek Gold Flake menjadi pabrik
kartu ucapan. Rantai pemasarannya pun diubah menjadi 2.000 outlet
kartu ucapan. Perusahaan ini menggunakan keahliannya dalam soal
pengepakan untuk bisnis perayaan ulang tahun. Dan bukannya
membuat perayaan ulang tahun tidak ada lagi oleh karena kematian
yang disebabkan rokok!
Kebebasan berbicara
Apakah benar kita bersikap tidak adil dengan membatasi kebebasan
berbicara dengan melarang pesan visual yang jelas-jelas akan
merusak kehidupan? Apakah menjadi tidak adil karena kita
melanggar hak perusahan tembakau untuk menghasilkan uang?
Mengatur iklan produk yang mengakibatkan kecanduan adalah sama
masuk akalnya dengan melindungi masyarakat dengan memberikan
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batas kecepatan di jalan atau
peraturan sabuk pengamanan.
Pertempuran besar melawan
tembakau sudah dimenangkan.
Kota demi kota, negara demi
negara. Anda tidak dapat
seenaknya merokok di jalan di
Tokyo, di distrik elektronik
Akihabara. Lebih dari 140
universitas di Amerika telah
melarang rokok. Dan sebagaimana
Banda udara yang bebas asap rokok
kemenangan Ralph Nader yang
di Frankfurt.
mengajukan keamanan mobil di
tahun 1960-an, kita tidak akan mundur. Sementara itu, model
penelitian yang diberlakukan terhadap industri tembakau telah
diterapkan juga pada hal lain, misalnya obesitas pada anak. Dalam
kasus-kasus seperti ini, campur tangan pemerintah dan masyarakat
tetap diperlukan.

FOTO: THOMAS RYMER

FOTO: DAVID BERMAN
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Pertempuran terus berlangsung di atas kepala kita: Rusia melarang billboard yang mengiklankan
minuman keras dan iklan TV pada tahun 2002. ‘Stolichnaya Story’ adalah lomba foto, tapi
birokrat di Moskow tahu bahwa iklan ini menjual vodka. Thomas Rhymer menjelaskannya: “Jika
Anda tidak dapat mengerti sebuah iklan, itu berarti iklannya tentang vodka.”
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Rokok yang lebih aman
Pada gilirannya orang juga dapat mendesain rokok yang lebih baik.
Di Kanada, selain menyediakan “metode bunuh diri yang legal”,
rokok juga menyebabkan 4.000 kebakaran rumah. Lalu kerusakan
properti senilai $50 juta per tahun.115 Hal itu terus terjadi hingga
Kanada menjadi negara pertama di dunia yang mendesak adanya
rokok yang aman api. Perlu 70 tahun hingga perusahan rokok setuju
(dan kenapa pula kita perlu persetujuan mereka?). Maka munculah
1932 desain rokok yang secara otomatis dapat mati sendiri. Rokok
aman api telah menjadi undang-undang di New York sejak 2004.
Sekurangnya 37 negara bagian Amerika mengikutinya.116
Hukum yang buta
Mungkin alasan kenapa kita dapat berharap banyak adalah
meningkatnya kesadaran akan visual; melek visual. Di seluruh
dunia, Anda dapat dituntut jika berbohong dengan kata-kata.
Namun, kita semakin berkembang ke arah masyarakat melek visual.
Sebagaimana desainer sering memicingkan mata ketika melihat
bagaimana desktop publishing dan internet telah memungkinkan
siapa saja mempublikasikan dokumen yang memuat terlalu banyak
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Setelah

jenis huruf, maka sifat seperti itulah yang menjadi cikal
bakal terbentuknya masyarakat untuk mendefinisikan
dan mengatur kebohongan dengan gambar.
Membuat undang-undang dapat lebih mudah
diakses warga adalah tantangan komunikasi yang
dapat meningkatkan kualitas demokrasi. Bayangkan
sebuah tempat yang dapat diakses semua orang untuk
masalah hukum. Kami bekerja sama dengan
Departemen Kehakiman Kanada dalam proyek
penulisan dan perancangan hukum Kanada agar
menggunakan bahasa dan desain yang jelas. Kami
membayangkan sebuah sistem legislatif yang dapat
diakses setiap orang melalui surat kabar atau online,
dan dapat dimengerti tanpa bantuan pengacara. Sambil
mengerjakan hal ini, kami menemukan contoh luar
biasa akan kejujuran dalam perkataan Edward Tufte.117
Ia mengatakan bahwa memvisualisasikan informasi
adalah mengungkapkan informasi baru. Kami
memutuskan untuk memasukkan diagram dalam
hukum asuransi tenaga kerja supaya kami dapat
menjelaskan dan membuat indeks untuk undangundang. Proses mengembangkan diagram itu
menyebabkan kami melihat logika yang diabaikan para
pembuat hukum! Betul-betul merupakan sebuah tekateki. Aturannya adalah tidak boleh mengubah maksud
undang-undang dengan pengunaan bahasa dan desain
yang jelas.
Badai yang sempurna
Situasi melek visual, meningkatnya kesadaran
masyarakat, dan kemajuan teknologi, menjadikan masa
kini adalah masa yang tepat untuk membuat desain
sebagai solusi. Dan, meskipun Nicholas Negroponte
dari MIT, ketua Yayasan One Laptop Per Child,
mengingatkan kita bahwa adanya empat milyar
manusia di internet adalah gosip,118 namun sebuah
perubahan sedang berjalan. Dan harapan yang kita
miliki ini tak pernah begitu nyata untuk dijalankan..
atau mungkin dilaksanakan.

Kelihatannya setiap kali saya datang ke sebuah negara yang baru, banyak desainer bertanya kepada saya mengenai Robert L. Peters. Kadang-kadang Robert Peters
menjadi satu-satunya bahasa yang sama-sama kami mengerti. Di pertengahan tahun 80-an, Rob terinspirasi oleh orang-orang seperti Walter Jungkind, dari FGDC, yang membuka matanya pada
dunia desain internasional. Saya dan Rob mulai berteman di sebuah bar lambada di Montreal di Jalan Ste-Catherine pada tahun 1991. Dan sejak saat itu saya tak pernah melihatnya putus
semangat. Untuk menyimpulkan pengaruhnya di dunia internasional, saya akan menulis satu halaman penuh yang berisikan akronim. Namun, yang penting adalah jaringan, seperti yang disebut
Rob dengan ‘cross-polination,’ yaitu kesempatan untuk bersinergi yang lahir ketika para desainer di negara-negara terpencil dipertemukan.
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Kereta belanja raksasa yang membawa produk-produk terkenal untuk Spinneys
toko serba ada di jalan raya menuju Beirut.
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Saya belum pernah melihat kejujuran seseorang
bisa meningkatkan kekayaannya.
THOMAS JEFFERSON (1743–1826)

9 BER B O H O N G d a n BE R K ATA J U JU R

Merek palang merah di sebuah toko di Macau.

FOTO: DAVID BERMAN

LINGKUNGAN KITA MEMPUNYAI KODE HUKUM yang dibuat
berdasarkan kata-kata. Kita dilatih mengenali kebohongan dari katakata itu. Kata-kata yang tidak akurat, yang tersamar, sekalipun
diucapkan oleh seorang politisi, dapat bergaung di banyak berita.
Bahkan dapat mengakhiri karir seseorang.
Akan teapi karena kita belum terlalu melek visual, maka tidaklah
jelas bagi kita ketika sebuah gambar dirancang untuk menciptakan
kebohongan. Ketika sebuah pesan terbuat dari susunan gambar, dan
kalimatnya tidak benar, kita jarang menyebutnya salah. Kebohongan
dalam kata-kata dikendalikan oleh hukum palsu yang dibelokkan,
sementara kebohongan
visual yang tersamar sering
tidak demikian. Maka,
banyak sekali kebohongan
kreatif dapat terus beroperasi
dan tidak mendapatkan
hukuman.
Kebohongan visual yang
dirancang dengan baik dapat
lebih kuat daripada
kebohongan yang dibuat
hanya dengan kata-kata.
Penyebabnya, gambar
memprovokasi alam bawah
sadar dan reaksi tubuh kita.
Gambar itu dapat begitu
samar hingga orang tak
sadar kalau mereka sedang
dimanipulasi.
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Manusia unggul dalam pengenalan pola secara real-time. Otak
secara konstan menyunting asupan visual, bahkan sebelum kita
sadar akan hal itu. Steadicam yang built-in dalam diri kita terus
menerus menyunting apapun yang terlihat, tanpa kita sadari
prosesnya. Bila Anda ingin membuktikan hal ini, letakkan kamera
video di bahu Anda. Mulailah merekam sambil berjalan dua puluh
langkah. Bandingkan gambar mulus yang Anda lihat dengan gambar
yang bergoyang-goyang dari kamera itu. Itulah sebabnya membaca di
atas bus yang melaju di jalanan rusak dapat membuat kita mual. Kita
sama sekali tak sadar akan adanya penyuntingan secara terus
menerus oleh otak kita, sehingga Steadicam mental itu semakin terisi
penuh dan perlu dimatikan.
Produktivitas yang hilang disebabkan oleh karena orang harus
membuang email spam bernilai sama dengan milyaran dolar. Dan
kita semua sesungguhnya membenci hal itu karena kita sadar akan
hal itu. Itu bukan hanya merupakan gangguan menyebalkan yang
harus kita lalui, tapi juga menginterupsi perhatian kita pada hal-hal
penting. Namun, pernahkah Anda membayangkan kerugian
pertahun dari iklan yang menyerang alam bawah sadar kita? Dampak
dari gangguan ini muncul dengan banyak rupa: stress tingkat
rendah, berbelanja hal yang tidak penting, dan perilaku yang salah.
Lebih parah daripada hanya sekadar mual, bukan?
Bayangkan peradaban di beberapa ratus tahun lalu. Anda dapat
menjalani keseharian tanpa interupsi iklan pada pikiran Anda. Satusatunya kesempatan saya untuk tidak melihat iklan selama satu
malam adalah ketika saya berbaring di rumah sakit atau sedang
mendayung kano.
Untuk bertahan hidup di hutan, kita harus mengembangkan
kemampuan memproses jumlah informasi yang luar biasa banyak
itu, setelah itu memilah apa yang berguna dengan dasar apa yang
sudah kita ketahui.
Cobalah ini: Bacalah kalimat berikut dengan keras. Dan sambil
melakukannya, hitunglah jumlah F yang Anda lihat. Siap? Mulai.
FEDEX FORMS ARE THE RESULT OF YEARS OF CUSTOMER
FEEDBACK COMBINED WITH THE EXPERIENCE OF MANY
DESIGNERS.
Berapa huruf F yang dapat Anda hitung?
Kalau Anda menghitung ada enam, berarti bahasa Inggris bukan
bahasa asli Anda. Bahkan akan menemukannya keenamnya dengan
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segera, seandainya Anda tidak dibesarkan dalam lingkungan yang
menggunakan alfabet Romawi. Kalau Anda menunjukkan kalimat itu
kepada anak kecil, maka besar kemungkinan ia menjawab dengan
benar.
Jika kita terluput dari situasi yang jelas, seperti membaca kalimat
tadi, berapa banyak lagi yang terluput dalam tiap jamnya bila kita
bermasalah dengan saringan kebudayaan dan pengalaman. Betapa
mudahnya seseorang memanipulasi kita, kemudian mengambil
keuntungan atas diri kita karena ada sebuah jeda antara proses
berpikir dan tindakan kita.
Kalau Anda sedang membaca, Anda bisa saja berhenti dan
memutuskan “Saya tidak mau
membaca lagi.” Namun bayangkan
apa yang terjadi jika Anda
dihadapkan oleh serentetan
gambar.
Misalnya, Anda melihat banyak
pesan visual yang tidak penting
saat berada di jalan atau
berselancar di internet. Dalam
Bantuan atau hambatan? Health Canada
akan bilang kalau ini mengingatkan orang
kasus itu, teks yang berada di luar
untuk merokok.
konteks, entah itu di billboard atau
banner, dengan sengaja
dihadapkan ke depan Anda. Pesan itu menerkam saat Anda tak
sadar. Yang lebih tersamar adalah penempatan produk dalam film,
atau adver-games bagi anak-anak di internet yang dikemas semikian
rupa - padahal sebenarnya menjual sereal atau mainan. Anda tidak
mungkin menyaring semua informasi visual yang datang. Bahkan
jika Anda memilih untuk tetap fokus pada salah satu titik, pada saat
Anda menutup gambar yang lain, gambar itu sudah terlanjur
terekam dalam ingatan Anda. Dan ada begitu banyak gambar yang
masuk ke alam bawah sadar Anda tanpa suntingan. Semuanya
memiliki kekuatan besar untuk memengaruhi emosi dan keputusan
Anda.
Di hutan, atau di jalan, ada mekanisme penanda jalan dan tanda
peringatan. Mekanisme ini menolong kita untuk bertahan hidup,
karena semua input tambahan itu adalah nyata dan berguna. Akan
tetapi, bayangkanlah bahwa 94 persen situs internet yang populer
bagi anak-anak dan remaja di Kanada menyertakan iklan.119 Saya
percaya bahwa ketika masyarakat semakin melek visual, kita akan
menolak desain yang berlebihan. Desain semacam itu memanipulasi

MELAKUKAN HAL BAIK
Mervyn Kurlansky pertama kali menginspirasi saya dengan pendekatan internasionalnya kepada desain ketika kami bekerja sama pada sebuah tugas merancang
identitas International Space Station. Saya tahu bahwa Mervyn, yang lahir di Afrika Selatan, turut mendirikan Pentagram London pada tahun 1972. Pada tahun 1993 dia mengundurkan diri dari
agensi itu dan pindah ke Denmark. Sebagai pengarang yang hebat, dosen, dan pendidik, dia telah membentuk kesadaran dunia tentang tanggung jawab global seorang desainer selama 15 tahun.
Dia telah menjabat sebagai presiden Icograda dan terlibat dalam berbagai proyek untuk kepentingan publik. Mungkin karyanya yang paling dikenal dengan Sappi Papers adalah program That
Matter. Setiap tahun, sejak 1999, Sappi memberikan $ 1 juta kepada implementasi kampanye terpilih untuk kebaikan masyarakat.
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pilihan konsumen. Dan selama desainer terus
melakukan penipuan sistematis, kita akan terus
terbebani.
Banyak orang bilang kepada saya untuk tidak usah
terlalu ‘ngotot’. Orang dewasa berkemampuan dan
bertanggung jawab dalam menanggapi atau
mengabaikan sebuah iklan. Iklan Kellog Raisin Bran,
bisa menjadi contoh. Kita tidak cukup bodoh untuk
percaya bahwa ada kismis sebanyak dua sendok dalam
setiap kotak Kellog’s Raisin Bran. Meskipun memang
ada kismis di dalamnya, kita akan tergoda untuk
mengatakan bahwa kita pantas mendapatkan apa yang
diiklankan: sebanyak dua sendok. Ya, itu benar, jika
kita tidak mempunyai hal lain untuk dipikirkan; jika
kita sehat 100 persen, jiwa dan raga, dan tidak stress;
dan jika kita dapat menyaring (meneliti kebenaran)
iklan itu satu per satu. Akan tetapi sebagaimana halnya
spam, semua itu dapat membuat kita kehabisan energi.
Dan memang itu tujuannya.
Pahlawan konsumen, pahlawan produsen
Ketika Peter Simons kembali ke Montreal setelah
perjalanan dari Eropa, dia punya masalah yang harus
segera diatasi. Katalog fashion 2008 Junior Women
untuk toko La Masions Simons ada di inbox-nya. Selain
itu ada pula 300 surat elektronik dari pelanggan yang
marah tentang model yang terlalu kurus dalam katalog
itu. Padahal katalog itu ditujukan untuk perempuan
dalam rentang umur yang rentan
terhadap anoreksia.
Email yang paling
membuatnya tertohok
adalah dari seorang
wanita yang
saudaranya menderita
bulimia lalu bunuh diri.
Ketika saya berbicara
dengan Peter
keesokannya, dia
menjelaskan pada saya
bahwa ia membutuhkan
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15 menit untuk memutuskan penarikan katalognya atau tidak.
Daripada menghabiskan pohon di dunia untuk mencetak katalog itu,
dia memutuskan bahwa tidak ada katalog untuk musim itu.
Itu adalah kisah nyata. Seseorang membuat perbedaan, dan
seorang pemilik perusahaan membuat keputusan yang sulit secara
ekonomi dan tetap rendah hati. Apa yang akan mereka lakukan
secara berbeda di masa yang akan datang? “Kami kehilangan nilainilai yang dimiliki perusahaan, dan telah melakukan perusakan
yang tidak perlu. Kita akan menerapkan indeks berat badan untuk
model kita di masa depan. Kita telah mengecewakan pelanggan. Itu
tak akan terjadi lagi.” Kita butuh banyak orang seperti Peter.
Etika Real-Time
Bayangkan Anda adalah desainer profesional yang bergulat dengan
tantangan etika yang muncul di pekerjaan Anda. Seorang klien
datang kepadanya dan berkata,”Gudang kami penuh peralatan yang
hendak kami jual. Kami ingin Anda berbohong dengan cara apa pun,
asal semuanya dapat terjual dengan cepat.” Pasti ada cara lain selain
menipu. Solusi yang etis, dan kreatif selalu ada dan menyediakan
hasil yang baik bagi pihak yang terlibat langsung maupun tidak.
Pihak yang terlibat adalah pembeli dan penjual (klien, firma
desain, dan kliennya klien). Pihak tidak langsung dari transakasi itu
(ingat eksternalitas?) adalah profesi, masyarakat, dan lingkungan.
Desain yang baik adalah jawaban yang strategis, berkelanjutan,
dan beretika dalam menjawab sebuah masalah bisnis. Anda dapat
kembali kepada perusahaan itu dan berkata, “Mungkin kita dapat
menjual banyak produk dengan menjual sedikit kebohongan (white
lies), meskipun tidak cukup sedikit; tapi dalam jangka panjang, kami
akan membuat Anda lebih untung jika berkata jujur ketika menjual
produk Anda.. Ditambah lagi, kami dapat merancang solusi yang
dapat berkontribusi pada jangka panjang, yang juga keuntungan
bagi agensi, masyarakat, dan lingkungan global.” Jika kita tidak
dapat menemukan cara yang cocok untuk mengemas dan
mempromosikan produk itu kepada khalayak sasaran, maka kita
menuju khalayak yang salah. Dan jika kita tidak dapat menemukan
khalayak yang tepat, maka produk itu harus didesain ulang.
Dalam politik, adalah mudah memenangkan pemilu dengan
menjelekkan lawan daripada membuat proposal meyakinkan
tentang cara memperbaiki masyarakat. Akan tetapi, kecurangan
telah merampok pemilih dan seluruh komunitas demokrasi dari
kemampuan mereka menentukan pilihan berdasarkan informasi
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yang benar. Hal yang sama berlaku pada desain yang berpusat pada
kemeriahan produk yang menghalangi pembeli mendapatkan
informasi yang benar supaya produk itu berada di tangan yang tepat.
Ya, Anda harus berpikir lebih keras. Bukanlah kebetulan bila
Anda dipaksa untuk berpikir lebih keras, maka Anda akan
menghasilkan karya inovatif yang lebih baik.

Adobe mengejek dirinya sendiri: Photoshop telah menjadi kata kerja yang umum dipakai.

Ya, itu berarti menghabiskan waktu lebih pada strategi. Tak
masalah. Saya belum pernah melihat proyek desain yang gagal
karena menghabiskan terlalu banyak waktu pada strategi. Hal ini
selalu akan memperlihatkan hasilnya pada bagian akhir proses. Dan
tentu saja hasilnya akan menjadi lebih baik. Bila klien berpikir
bahwa strategi sudah siap, dan Anda dipekerjakan hanya untuk
merealisasikannya, maka ajaklah mereka dalam diskusi strategis.
Tunjukkan apa yang dapat Anda tawarkan.
Setelah diskusi dan ketika semuanya sudah jelas, Anda harus
dapat lebih berguna bagi klien daripada hanya semerta-merta
berkata, “Ya sudah, kami senang kok memainkan peran yang Anda
tentukan dalam permainan Anda ini. Daripada berkata ‘tidak’, Anda
dapat menyediakan versi yang lebih baik dari ‘ya’. Dan Anda akan
melihat bahwa jika Anda menyediakan layanan dengan cara itu,
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maka klien yang cuma mau enak atau mudahnya saja akan hilang
dengan sendirinya. Sementara klien yang Anda inginkan akan terus
datang.
Tapi saya akan kehilangan pekerjaan..
Jika atasan Anda meminta Anda mengerjakan sesuatu yang Anda
rasakan tidak nyaman untuk dilakukan, Anda tidak harus berhenti
dari pekerjaan itu. Mintalah dengan sopan untuk ditempatkan di
proyek lain. Ketidaknyamanan itu dapat terjadi karena faktor
manusia, produk, atau pesan yang akan disampaikan. Apapun itu,
desainer mempunyai pilihan dan keberanian untuk berkata tidak
pada tugas yang tidak sejalan dengan prinsipnya. Itu berlaku baik
saat bekerja sendiri maupun dalam studio desain. (Dan merujuk
kepada kode etik membuat perkataan ‘tidak’ menjadi sangat mudah.
“Saya ingin menolong Anda, tapi itu akan berlawanan dengan kode
etik profesional saya. Tentu saja saya tidak ingin mengambil risiko
kehilangan sertifikasi saya. Saya yakin Anda mengerti.”)
Di biro desain saya, desainer selalu mempunyai pilihan untuk
menolak bekerja di sebuah proyek jika disertai alasan yang cukup.
Misalnya, jika kita menerima proyek politik, seorang desainer yang
pandangan politiknya berbeda, dapat menolaknya. Jika Anda
mempunyai desainer yang bekerja pada Anda, buatlah pilihan ini
sebagai bagian dari kebijakan sumber daya manusia.. sebelum
muncul masalah.
Pada akhirnya, Anda akan mempunyai klien (atau bos) yang
layak diperjuangkan.

Desain menciptakan kebudayaan.
Kebudayaan membentuk nilai.
Nilai menentukan masa depan.
Oleh karena itu desain bertanggung jawab
atas dunia yang akan ditempati anak cucu kita.
ROBERT L. PETERS
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Desainer
William Warren, Inggris
Objek
Rak buku yang terbuat dari kayu lapis
dirancang untuk menemani Anda seumur
hidup. Ketika waktu Anda tiba, rak
tersebut dapat dibongkar dan dibentuk
menjadi peti mati. Lempeng kuningan
berisi tahap pembuatan rak ini bahkan
dapat dibalik untuk dituliskan tanggal
kematian Anda. Seperti Warren
menjelaskan, “Sebuah rak buku
berpotensi menjadi peti mati di masa
depan. Kita semua akan mati dan
membutuhkan peti. Jadi mengapa tidak
mempersiapkan dari sesuatu yang telah
dimiliki dan dicintai selama bertahuntahun. Hal inipun akan membantu
keluarga yang Anda tinggalkan untuk
tidak harus memilih sebuah peti mati
yang cocok (dan mengeluarkan uang
untuknya).“
Latar belakang
Warren menjalankan studio desain
produk dan furnitur di London. Ia sendiri
memproduksi ‘Selves for Life’ dan
menjualnya seharga £ 350 (di tahun 2010
nilainya sekitar Rp 5 juta). Warren juga
bekerja untuk Habitat, Purves & Purves,
dan Trico di Jepang.

SUMBER: RUSSELL BELL dan WALLPAPER

Rak Seumur Hidup (Shelves for Life) oleh William Warren’s: desain pakai ulang yang ekstrem.
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Sampah adalah kesalahan desain.
KATE KREBS
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Saya berpendapat bahwa untuk melestarikan lingkungan, kita memerlukan suatu perubahan. Ini agar generasi penerus dapat memenuhi kebutuhan mereka semudah yang kita lakukan. Inilah tantangan terbesar dalam merancang kehidupan yang lebih baik.
Sampai di sini, kita hanya terfokus tentang bagaimana hasil akhir
suatu produk yang dapat mempengaruhi kehidupan global. Namun,
proses yang kita buat, sebetulnya, dapat memberi dampak yang
sama dengan produknya. Pada industri kreatif, proses itu yang mempengaruhi produk yang akan dihasilkan. Bagaimana cara kita bekerja akan mempengaruhi proses kreativitas kita.
Bila dilihat secara mikro, jika perancangnya adalah Anda, apa
yang Anda ciptakan adalah apa yang Anda pikirkan.
Kreativitas kita memberi kesan di depan para klien. Kita adalah
pemimpin dalam hal memberikan pendapat kalau kita bicara tentang
proses. Oleh karena itu, setelah Anda menarik karya Anda dari meja
presentasi, pikirkan hal ini: ketika pulpen sampai kepada pasar
setelah perang dunia kedua, harga satu pulpen sangat tidak masuk
akal $120 (menurut dolar terkini). Sebelum hari ini berakhir, di lima
benua, BIC akan mengirim lebih dari 14 juta pulpen.120 Kira-kira satu
pulpen setahun untuk setiap orang di bumi dan itu hanya produknya
BIC. Cina mengekspor lebih dari satu milyar pulpen setiap tahun
(dan di tahun 2008, Cina juga menjadi konsumen terbesar).121
Kemanakah semua pulpen itu pergi? Tempat sampah. Itu merupakan
tempat di mana pulpen-pulpen itu didaur ulang selama 200-400 tahun,
setelah hanya 6-12 bulan waktu
penggunaannya.

Segera akan jadi sampah.
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Hal lain yang menambah buruk: BIC menyatakan bahwa 13
persen dari produk beracunnya dan 29 persen dari produk yang tidak
beracunnya berakhir di pembuangan sampah.122 Produk yang Anda
gunakan hanya puncak dari gunung konsumsi, sekitar 10 persen dari
keseluruhan material untuk menciptakannya.123
Meskipun kegiatan pendauran ulang cukup membantu, Anda tidak menghindari tempat pembuangan. Anda hanya menundanya.
Sementara itu, janganlah kita hanya bayangkan daur ulang adalah
satu-satunya jawaban, karena sama saja dengan mengurangi makan
keripik kentang rendah lemak dan minum soda bebas gula, lalu
Anda mengatakan itu membuat Anda lebih sehat.
Maka, catat ini: buatlah kesan yang lebih baik kepada pertemuan
selanjutnya yang akan Anda hadapi. Bawalah sebuah pulpen Parker
yang dapat diisi ulang dan mencerminkan kepribadian Anda, sambil
mengenakan kemeja bergaransi 50 tahun (favorit saya adalah pulpen
Fisher Space: mungil, elegan, dan dapat di pakai di dalam air!).
Wah, sebuah pilihan berkelas hanya untuk sebuah pulpen
mungil! Dan memang itu adalah intinya. Dalam profesi ini, kita
harus memilih setiap benda dengan mengetahui apa yang dicerminkan benda itu.
Sifat kedua: Menghadapi praktek desain yang bertahan lama
Kita harus menjalankan hal spesifik pada pekerjaan kita (misalnya proses proofing yang nirkertas) atau membuat prosedur ramah
lingkungan yang dapat dilakukan di kantor mana pun (misalnya kwitansi nirkertas).
Industri cetak adalah penghasil sampah ketiga terbesar di bumi.
Dan hampir setengah materi pos surat dibuang tanpa dibuka.
Praktek seperti itu bergerak dengan cepat dan positif. Percuma
saja menjelaskan konsep nirkertas lewat buku ini, yang toh juga
menggunakan kertas. Oleh karena itu, lihatlah tautan online di akhir
bab ini kalau Anda ingin tahu hal lebih spesifik lainnya.

Katak tidak meminum habis air kolam tempat ia hidup.
PERIBAHASA BUDHA
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Apa yang tidak berubah adalah tiga butir berita baik ini:
1. Membuat desain yang tahan lama tidak menyita lebih banyak
waktu dari apa yang Anda lakukan sekarang, jika Anda telah
terbiasa melakukannya.
2. Membuat desain yang tahan lama akan menghemat uang Anda
dan klien Anda.
3. Anda tidak harus mengerjakannya sekaligus. Coba satu hal lagi
pada pekerjaan berikutnya. Begitu Anda telah menguasai,
coba yang lain, dan seterusnya.. (Saya sambung saja dengan
butir keempat di sini: Membuat desain tahan lama akan menjadi
standar. Jika Anda tidak mempelajari hal ini, Anda akan
tertinggal).

SUMBER: THOMAS.MATTHEWS

Lautan Anda adalah galeri kekayaan
laut yang terdiri atas materi yang
dapat didaur ulang dan bertahan
lama.

Kampanye perubahan iklim untuk sekolah di Amerika.

MELAKUKAN HAL BAIK
Saya sempat makan malam bersama Sohie Thomas dari thomas.matthews yang berpusat di London. Ini berlangsung sebelum dia berbicara pada seminar
tentang desain yang bertahan lama pada konferensi desain Eropa. Ia memberitahu saya dua hal kebenaran: kita berdua adalah aktivis, dan dia terobsesi dengan sampah. Dia merasa
terganggu dengan biaya besar yang diperlukan untuk megikuti konferensi itu. Sophie dan Kristin Matthews mendirikan firma mereka di tahun 1998 untuk melakukan desain yang baik
yang bisa bertahan lama. Pada saat itu, fokusnya masih pada Reduce, Recycle, Reuse, sebelum agendanya menjadi semakin melebar, dan tantangannya makin akurat. Misinya adalah
membagikan tema proses ini, yaitu desainer adalah agen perubahan sosial. Di tahun 2008, dia menunjukkan karyanya yang berjudul ‘greengaged,’ yang dapat dijalankan pada konferensi
desain mana pun.
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Sesuatu harus Anda coba pada proposal Anda
berikutnya. Masukkanlah daftar barang pilihan untuk
menutupi biaya pembuatan seluruh proyek dalam
carbon-neutral (atau yang lebih bagus, carbon-positive).
Kami belum pernah bertemu klien yang merasa tidak
menyukai pilihan ini.
Jika Anda belum juga memperhatikan detail
pembuatan desain yang tahan lama, pelajarilah.
Yang terpenting, pekerjaan desainer sama seperti
pekerjaan di semua bisnis. Perlu belajar tentang tiga hal
mendasar: people, planet, profit (manusia, planet,
keuntungan). Hal ini telah menjadi pendekatan yang
dominan untuk aspek keuangan. Pendekatan ini
memperluas laporan tradisional yang hanya
menekankan aspek keuangan. Kini ada laporan
mengenai performa yang menyangkut aspek
lingkungan dan sosial. Desain yang tahan lama adalah
desain yang juga baik secara ekonomi. Kita perlu
menerapkan tiga hal mendasar tersebut ke rencana
bisnis kita sendiri. Pun dengan ukuran kesuksesan
untuk setiap proyek.
Begitu Anda mempelajari cara membuat barang
tahan lama, cobalah melatih memasukkan ide-ide itu
ke dalam setiap proyek, bagaimana prosedurnya,
sampai hal itu menjadi kegiatan yang otomatis Anda
lakukan.
Paksakanlah diri Anda berada di lingkungan dengan
produk dan proses desain bagus yang tahan lama dan
dapat digunakan kembali.
Jika Anda sudah menguasai caranya, bantulah
untuk memberitahu cara tersebut kepada pihak lain.
Jadilah contoh. Mungkin kelak Anda dapat membuat
inovasi yang dapat diterima di dalam komunitas Anda.
Kunjungi www.davidberman.com/dogood untuk melihat
daftar sumber dan kelompok ramah lingkungan di dunia
desain, yang mana dapat Anda hubungi untuk
implementasi segera.
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Tip hebat untuk membeli desain yang
berdaya tahan
1
Bersikeraslah bahwa setiap proyek dimulai dengan strategi tertulis,
dengan tujuan terukur, termasuk ‘triple bottom line’*.
2
Pilihlah desainer (jika ada yang bersertifikasi) yang telah membuat komitmen
publik akan standar performa minimum dan tanggung jawab sosial. Nantinya
mereka akan terus memberitahu Anda akan hal terbaru.
3
Rencanakan produk yang akan bertahan lama (atau mungkin mendistribusikan
secara elektornik konten yang lebih sensitif akan waktu).
4
Pertimbangkan solusi yang dimulai dengan bahan baku ramah lingkungan
(diutamakan dari penyuplai lokal yang mengerti soal etis) yang menggunakan
benda-benda yang dapat digunakan kembali, atau mempunyai efek pada bendabenda yang dapat digunakan kembali atau tidak didaur ulang).
5
Buatlah pengimbang carbon footprint pada proyek Anda.
6
Kalau Anda tak dapat membuat produk yang membuat Anda merasa nyaman atas
pengaruhnya kepada Anda atau teman terbaik Anda,
desain ulanglah produk itu.
7
Beritahukan pada dunia tentang proses besar Anda. Berilah contoh dengan perilaku,
dan Anda akan menerima pujian yang pantas.
8
Jangan hanya membuat desain yang baik, tapi berbuatlah kebaikan.

*Tambahan dari David: Pada dasarnya pendekatan untuk mengukur keberhasilan bukan hanya dengan mengukur
hasil keuangan, hasil-hasil sosial dan lingkungan juga perlu menjadi alat ukurnya. Triple bottom line, jangan bottom
line tunggal (uang).

FOTO: EREN BUTLER

Desainer di seluruh dunia mulai tahu kekuatan dan tanggung jawab mereka.
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Pikiran lebih kuat daripada pasukan.
Prinsip memperoleh lebih banyak kemenangan
daripada pasukan berkuda atau kereta perang.
WILLIAM MILLER PAXTON (1824–1904)

11 P E RU BAH A N S TA N DA R PR O F E S I

Michael Rakowitz: pelindung untuk tuna
wisma, dibuat dari benda-benda sampah,
dapat dikembangkan dengan cara ditiup oleh
saluran pembuangan.

FOTO: DAVID BERMAN

Kisah-kisah para desainer kelas dunia yang membuat perubahan di
seluruh dunia diceritakan dalam buku ini. Kenapa Anda juga tidak
melakukan hal yang sama?
Ada banyak alasan mengapa Anda tidak dapat membuat sesuatu
yang luar biasa di dunia ini. Padahal Anda hanya tinggal melakukannya saja. Anda tidak perlu menjadi desainer terhebat. Saya juga
bukan seorang bintang. Bukan juga termasuk orang-orang yang
kontribusinya saya rayakan dalam buku ini (maaf, Bung!).
Otak Einstein mungkin sedikit lebih besar dari kebanyakan orang,
dan Michael Jordan jelas lebih tinggi. Namun, orang yang meninggalkan warisan berharganya pada dunia ini adalah orang yang sama
seperti Anda yang memutuskan
untuk melakukan hal luar biasa.
Jika, seperti kebanyakan orang,
Anda perlu semacam lampu hijau
atau izin untuk bersikap luar
biasa, maka saya dengan ini
memberikan izin itu.
Perubahan organisasi juga
sedang berlangsung pada industri
kami. Dan setiap kali, hal tersebut
dimulai oleh satu orang. Bab ini
terpusat pada langkah-langkah
penting yang digunakan kelompok-kelompok profesional untuk
melakukan hal yang luar biasa di
Dipajang di MOMA New York, paraSITE karya
dunia ini.
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Hal yang terpenting
Ide bahwa bakat desainer harus diarahkan ke penjualan barang
bukanlah hal baru. Pada 1964, Ken Garland mendeklarasi First
Things First di London, dihadiri oleh 22 desainer yang tertarik.
Pada tahun 2005, saat kami melakukan tur ke pusat kota London,
istrinya Ken, Wanda, memperlihatkan kepada saya bahwa
McDonald’s dulunya adalah balai kota London. Saya mulai sadar
bahwa bukan hanya negara-negara miskin yang kebudayaannya
terancam hilang dan dipenuhi pendatang.
Bagi saya, Ken adalah desainer yang biasa sekaligus luar biasa.
Malam itu, dalam acara minum teh di studio Ken Camden, Ken
mengatakan bahwa dia tidak bermaksud menghalangi kami bersenang-senang. Dia malah menganggap kemampuan kami dapat
digunakan dalam banyak hal yang lebih baik.

SU M B E

R: KEN

GA R L A

ND

Lihat Lampiran A untuk
membaca manifesto ini dalam
Bahasa Indonesia.
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Desainer yang bersatu adalah desainer yang bertindak
Pada 1983, organisasi-organisasi desain dunia (Icograda, IFI, and
icsid)124 bersama-sama mendeklarasikan ‘secara profesional, seorang
perancang bertanggung jawab atas terlindungnya kepentingan ekologi dan lingkungan hidup.’
Pada tahun 2000, perkumpulan desainer grafis
Kanada mengadopsi sebuah kode etik nasional
yang berani dan progresif yang tumbuh dari
banyak dokumen inspiratif dari seluruh dunia.
Saya bangga mengatakan bahwa kode etik itu lebih
maju daripada kode etik profesi lain. Dengan
catatan, yang dimaksud adalah profesionalisme
dalam kesepakatan terhadap tanggung jawab lingkungan serta sosial.
Icograda, badan dunia untuk desain komunikasi,
menawarkan apa yang dibuat Kanada sebagai dasar
pembuatan kode etik untuk asosiasi desain di negara
lain.
Pada 2005, AIGA, asosiasi desainer dunia terbesar,
mengadopsi bahasa kami ketika mempublikasikan
kembali standar profesional mereka. Dan pada tahun
2008 terjemahan ini digunakan dalam pendidikan
LIhat Lampiran B
desain di Cina. Juga di tahun 2008, Norwegia
untuk membaca
mengadaptasi kebijakan Kanada sebagai kode etik
Kode dari Kanada
pertama untuk ilustrator dan desainer grafis.
ini dalam bahasa
Indonesia.
Sementara itu, asosiasi desain di seluruh dunia
telah pula memasukkan tanggung jawab sosial dan
lingkungan ke dalam peraturan mereka, dari Ukraina,
Australia, Israel, sampai Brazil.

DO GOOD DESIGN

Mensertifikasi desainer grafis
Sejak 1996, di provinsi tempat tinggal saya di
Ontario, Kanada, desain grafis sudah menjadi profesi
yang bersertifikasi. Ini berkat jasa yang tidak kecil dari
seorang desainer Toronto bernama Albert Ng. Istilah
R.G.D (Registered Graphic Designer) kini dilindungi
oleh undang-undang, sama halnya dengan perawat
terdaftar, dokter, atau pengacara. Ini pertama kali
terjadi di Amerika dan kedua di dunia.
Untuk mendapatkan gelar itu, Anda harus lulus
ujian. Seperempat isi ujiannya mengevaluasi pengetahuan tentang standar perilaku. Desainer dari seluruh
Kanada bekerja dengan giat untuk mendapatkan
sertifikasi ini. Kurikulum sekolah desain Ontario juga
menguji setiap calon
lulusannya dengan ujian
serupa.
Sebagai presiden dari
dewan terpilih pertama di
asosiasi ini, saya bekerja
keras menciptakan
undang-undang yang
mengikutkan komitmen
profesional bagi masyarakat dan lingkungan. Rules
of Professional Conduct
terhubung dengan hukum
Ontario. Desainer dapat
kehilangan sertifikasinya
melalui penyataan resmi
yang diajukan penduduk mana pun.
Sertifikasi adalah kekuatan baik yang tidak ekslusif.
Sertifikasi ini tidak menghambat siapa pun dalam
kegiatan mendesain. Sertifikasi berbicara mengenai
peran paling mendasar yang harus dilakukan desainer
dalam masyarakat. Dan ini adalah langkah besar
karena tidak semua orang dapat dipercayai untuk
membuat pesan visual yang kritis.
Sertifikasi tidak menjamin bahwa pembeli desain
akan mendapatkan desainer top. Namun sertifikasi
menciptakan standar minimum. Mereka yang menyewa
FOTO: CYNTHIA HOFFOS

MELAKUKAN HAL BAIK
Pada tahun 1980-an, Karen Blincoe sudah hidup enak dengan pekerjaannya sebagai desainer di London. Ia menciptakakan logo untuk pertandingan tenis dan
pengepakan untuk supermarket. Sebuah tugas memotret buah palsu beracun yang ditempatkan dalam kondisi normal membuatnya bertanya-tanya atas apa yang sudah dilakukannya
sebagai profesional. Maka, pada 1991, dia mendirikan International Center for Creativity, Innovation and Sustainability di sebuah peternakan di Denmark, di daerah Zealand. Pada
pertemuan ICIS, dia mengembangkan sistem masterclasses. Pada sistem itu para ahli internasional memimpin kuliah intradisipliner, debat, dan kerja kelompok. Di tahun 2003, saya
berkesempatan memimpin sebuah masterclass.. Hasilnya satu kelompok mahasiswa desain dari Denmark siap memimpin generasi berikut di industri desain negaranya.
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desainer mendapatkan seseorang yang terikat dengan standar
minimum yang berhubungan dengan prosedur bisnis, pendidikan
keterampilan dan perilaku etis. Sertifikasi melindungi masyarakat
dari kerusakan akibat dorongan yang bersifat predator dan desain
yang tereksploitasi. Jadi, kurang lebih sama dengan sertifikasi arsitek
supaya tidak ada gedung yang ambruk.
Ontario tidaklah sendiri. Ada bentuk lain dari sertifikasi desain
grafis di Swiss. Dan pada tahun 2008, Norwegia mengembangkan
bentuk sertifikasi mereka sendiri. Sementara itu, desainer Kanada di
luar Ontario terus mengesplorasi bentuk di provinsi lain,
Saya memberi presentasi tentang sertifikasi di Amerika Serikat,
Hungaria, Republik Ceko, dan Kolombia, karena saya sangat percaya
bahwa sertifikasi adalah bagian dari solusi. Jika Anda membutuhkan
bantuan untuk menjalankannya di tempat Anda tinggal, kita dapat
bekerja sama.
Mahasiswa Kolombia
mengajukan diri untuk
membuat sertifikasi di
negara mereka.

FOTO: DAV

ID BE R M A

N

Gerakan global
Di tahun 1999 desainer Jepang bernama
Kenji Ekuan mendirikan badan dunia
untuk bidang-bidang ilmu desain
(desain grafis, desain industri, dan
desain interior) bernama Design for the
World. Ini adalah organisasi gabungan
yang didedikasikan untuk tanggung
jawab global, yang juga berhubungan
dengan Barcelona Design Center.
Idenya adalah bertemu dengan
organisasi kemanusiaan internasional
nonpemerintah yang bekerja di garis
depan bagi orang-orang yang
membutuhkan pertolongan (misalnya UNHCR, Palang Merah Internasional, Medecins Sans Frontieres,
dll) untuk menentukan desain yang
dapat menolong mereka yang
membutuhkan pertolongan. Lalu,
menugaskan desainer sukarela-
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Kegiatan desain
Desainer harus mendidik publik
bahwa desain adalah mengenai
strategi, bukan dekorasi. Namun,
usaha seperti itu terus menerus
diremehkan oleh dunia desain yang
terikat kepada kompetisi dan acara
Berpikir ulang: Hong Kong Design Center
penghargaan yang merayakan
mengadakan minggu desain bertemakan
kreativitas. Bukan hasil dan daya
tanggung jawab sosial hingga sampai ke
tahan dari strategi.
pembuatan tas katun. Cirque du Soleil
Ketika hadir dalam rapat direksi
menggunakan tenda bekas untuk
GDC di Nova Scotia, Peggy Cady dari
membuat tas selempang.
Victoria dan saya bertukar pikiran.
Kami berpikir bagaimana kalau kami membuat kompetisi desain
yang merayakan hasil terbaik untuk berkomunikasi dan bukannya
merayakan kreativitas terbaik atau keterampilan teknis? Saya
mengenal Peggy sebagai orang yang mengutamakan tindakan. Tidak
sampai setahun, cabang di Victoria untuk Graphics Designers of
Canada mampu mengadakan kompetisi Desain Cares. Saya diminta

FOTO: DAVID BERMAN

FOTO: DAVID BERMAN

wan untuk membuat solusi. Dana
diperoleh dari perusahaan yang
tergerak untuk memenuhi tanggung
jawab sosialnya dengan cara ini.
Organisasi itu tetap setia pada
tugasnya.

Eksibisi Design Cares di Hong Kong.

Eksibisi Inequality Matters di Beijing.
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berbicara pada pembukaan pameran dan saya kagum ketika memasuki ruangan. Anggota masyarakat dan media dari kota Victoria,
British Columbia, berdatangan. Mereka melihat satu demi satu
perserta pameran. Mereka melihat langsung bagaimana desain
seharusnya melakukan kebaikan terhadap komunitasnya: di rumah
sakit, di jalan, di air, di udara. Desain berpengaruh. Itu tak diragukan
lagi. Kegiatan ini sangat populer hingga pameran semacam itu telah
diselenggarkan di empat benua.
Ada satu contoh lagi bagaimana desain menunjukkan pengaruhnya. Poster Inequality Maters yang besar itu, menunjukkan begitu
banyak ketidakkonsistenan menyangkut kondisi manusia di dunia.
Seri orisinal itu dirancang oleh Tom Geismar melalui AIGA untuk
World Summit tahun 2005. Seperti kita ketahui, World Summit
hingga saat ini merupakan pertemuan terbesar pemimpin dunia.
Dan di Icograda, kami baru-baru ini mengembangkan tanggung
jawab global untuk kegiatan yang ramah lingkungan. Kegiatan ini
diadakan untuk menolong desainer memberi contoh bagi yang lain.
Desain untuk semua
“Desain yang baik membuka kemungkinan, desain yang buruk
menutupnya”. Demikian deklarasi Stockholm dari EIDD – Design For
All Europe, yang mempunyai cabang di 20 negara. Design For All
Europe didedikasikan untuk memastikan desain dapat meningkatkan kualitas hidup tanpa meninggalkan siapa pun. Presiden EIDD,
Finn Petren dari Swedia menjelaskan kepada saya bahwa ‘terjangkau’ tidaklah cukup. EIDD meminta agar desain paling tidak membuka kemungkinan adanya kesamaaan dalam pengertian, dan
pengalaman yang nyaman bagi semua pihak tanpa mempedulikan
umur, budaya, atau kemampuan. Mereka melobi semua tingkat di
pemerintah, kalangan profesional, dan bisnis.
Desain yang benar-benar inklusif bukan sekedar himbauan
moral. Pada satu titik dalam hidup manusia pada umumnya, ia akan
mengalami ketidakmampuan. Maka, mulai dari teknologi informasi,

Setiap orang mempunyai hak untuk berpartisipasi
dalam kegiatan budaya di komunitasnya, untuk
menikmati seni, dan untuk berbagi ilmu maupun
berbagi keuntungan yang diperoleh.
ARTIKEL 27.1 DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA, 1948
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pengemasan, hingga turisme, merancang untuk semua bukanlah
hanya berbuat kebaikan, namun juga merupakan bisnis yang baik.
Seperti sudah saya bilang sebelumnya, di awal perkembangan
internet, aksesibilitas adalah sebuah pendorong. Konsorsium World
Wide Web, yang bertempat di MIT dan dipimpin oleh Sir Tim BernersLee, ayahnya internet, telah meletakkan sentuhan terakhir pada rilis
2.0 Web content Accessibility Guidelines (Petunjuk Aksesibilitas
Konten Web). Aksesbilitas telah menjadi prioritas internet sejak
1900-an. Internet dapat ‘memerdekakan’ ratusan juta orang di dunia
yang mempunyai keterbatasan.
Pemerintah Federal Kanada menjadi pemimpin di dunia untuk
kecepatan dalam menyediakan pengalaman web yang bisa diakses
khalayaknya. Saya bangga dapat terlibat di dalamnya. Secara
sederhana, halaman web yang tidak bisa diakses untuk orang
dengan keterbatasan dan kesulitan tidak boleh diadakan di mana
pun. Kebijakan ini sudah berlaku sejak 2002.
Hal pertama berikutnya
Kritikus desain Max Bruinsma percaya bahwa penulis dan
desainer sesungguhnya bersaudara. Keduanya mengorganisasikan
interface antara isi dan bentuk. “Desainer adalah agen kebudayaan,”
katanya kepada saya di tengah malam pada acara Turin’s Design
Week. Saya bertanya kepadanya tentang karya desain yang telah
dikerjakan sepanjang karirnya: apa yang paling dia banggakan? Dia
menjawab tanpa ragu: bekerja dengan Kalle Lasn dan Rick Poynor
pada peluncuran manifesto First Things First. Pada saat itu dia
adalah editor Majalah Eye. Sembilan tahun kemudian dia masih mendapat banyak
email tentang First Things First 2000.
Majalah Adbuster memimpin peluncuran versi 2000 dari Manisfesto First
Things First, yang kali ini ditandatangani oleh desainer dari seluruh
dunia, termasuk Ken. Manifesto itu
dimuat di Adbusters, AIGA Journal,
Blueprint, Emigre, Eye, Form dan Items.
Kalle baru-baru ini mengatakan kepada
saya “Di tahun 2000, dunia masih terlihat
lumayan baik. Sejak itu serangan psikologis, geopolitis, dan ekologis menyebabkan
desainer terbangun.”

P E R U B A H A N S TA N D A R P R O F E S I

143

Rilis manifesto itu “berharap tidak ada lagi dekade yang akan
berlalu sebelum semuanya beres.” Satu dekade hampir berlalu dan
sekaranglah waktunya bagi kita untuk memenuhi panggilan itu”.

Apakah foto ini akan tampil di edisi Cina?

Terjadinya perubahan besar
Menunggu perubahan itu bisa menyakitkan. Namun, ketika
perubahan datang, dia datang dengan kecepatan yang mencengangkan. Paling kurang perlu 15 tahun untuk membiasakan orang
menggunakan kertas daur ulang. Sembilan puluh persen perusahaan
top Eropa sekarang mempublikasikan laporan tanggung jawab sosial
perusahaan (dan mayoritas 100 perusahaan top Amerika juga
melakukannya.125 Dan setelah bertahun-tahun konsep go green
membuat frustrasi, hari ini
go green telah menjadi obsesi
masyarkat umum.
Untuk kalangan yang
mengkritik sistem yang telah
ada, satu-satunya pilihan
adalah memprotes ketidakadilan atau bekerja di luar sistem.
Akan tetapi, dengan kemampuan
persuasi dan komunikasi yang
profesional, Anda mungkin akan
mendapatkan kesempatan dan
Kartu pos ini didistribusikan
efek yang lebih besar dengan mengubah
ketika Dalai Lama berbicara
sistem dari dalam.
di Kanada.
Sudah jelas bahwa perubahan yang kita
perlukan sudah dimulai dan terjadi, di setiap
benua.
Kemudian, mungkin Anda akan bertanya. “Tapi apa yang dapat
saya lakukan sekarang?” Untuk menjawab hal itu, Anda dapat
membuka halaman berikutnya.
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KONSUMEN DESAIN:

TIP BELANJA UNTUK
AGEN PERUBAHAN
SOSIAL
SUMBER: THOMAS.MATTHEWS

Instalasi sementara untuk menarik
perhatian media di Inggris pada
peluncuran No Shop Day. Poster-poster di
toko dicetak menggunakan billboard daur
ulang. Kata ‘belanja’, bagian depan toko,
kupon diskon, struk belanja, dan tasnya,
membentuk kata No. Shop dan segera
membuat konsumen melihatnya.
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Punyailah misi personal. Berpikirlah ulang. Ketahuilah apa yang
Anda butuhkan, lalu carilah produk yang dapat Anda gunakan untuk
waktu yang lama. Bacalah Craddle to Craddle. Dapatkan benda yang
bertahan lama. Hindari benda sekali pakai. Bawalah satu pulpen.
Bawalah sumpit. Bawalah tas belanja. Berkatalah yang benar. Sukai
potongan rambut Anda. Berikan ide sebagai hadiah lebih sering,
kurangi hadiah berupa benda. Berikan hadiah berupa kupon berlangganan Majalah Adbusters. Kurangi makan cepat saji. Makan
daging lebih sedikit. Hindari minum air dalam kemasan. Minumlah
bir lokal. Carilah hiburan yang sederhana. Bersenang-senanglah.
Ingatlah bahwa Anda sudah cukup menarik (dan sayangilah orang
yang berkata demikian). Hindari majalah style: fashion adalah
pemberontakan dalam bentuk yang ompong, dan pengganti yang
lemah. Hiburlah diri Anda secara sederhana. Jangan biarkan mesin
mobil Anda ‘idle’. Jika Anda tak punya demokrasi, berjuanglah untuk
itu. Kalau Anda sudah punya demokrasi, berjuanglah untuk menjaganya. Lalu, pilihlah anggota legislatif yang mampu merancang
undang-undang yang dapat mengontrol kebohongan visual dan
dapat meregulasi produk yang mencuri mimpi. Buanglah bendabenda yang berat dalam hidup Anda lalu lihatlah betapa ringannya
Anda nanti. Buatlah rencana lebih hati-hati, supaya mengonsumsi
dengan lebih efisien. Tolaklah semua pesan yang menyuruh Anda
mengonsumsi supaya kelihatan lebih keren. Kalau belanja adalah
hobi Anda, cari tahu kenapa. Hindari produk yang terbuat dari
Polyvinyl Chloride (PVC), limbah berbahaya dari industri. Belilah
produk yang berkata jujur. Tolaklah produk desainer kecuali Anda
melihat apa yang telah diperbuat desainer itu. Jangan mau
dimanipulasi oleh kebohongan visual. Jangan menyerahkan lingkungan Anda kepada perusahaan yang ingin menaruh billboard di
dalam ingatan Anda. Jangan merasa terlalu nyaman. Tetaplah
waspada. Tuntut kebenaran. Bagilah kebenaran itu. Bersuaralah jika
Anda melihat kebohongan visual. Pikirkan bagaimana Anda dapat
mengaplikasikan prinsip di buku ini kepada semua profesi. Berilah
contoh. Ajarkan. Jalani. Bagikan. Rancang masa depan yang lebih
baik, lalu bantu kita semua untuk mendesain masa depan.

Jadilah perubahan yang Anda inginkan di dunia.
MAHATMA GANDHI (1869–1948)

janji berbuat

1

Saya akan
jujur dalam
bekerja.

ETIKA

SEGERA

Waktu untuk
bertindak
adalah
sekarang

kebaikan

2 3

Saya akan
menyediakan
paling tidak
10 persen dari
waktu kerja
saya untuk
memperbaiki
dunia.

USAHA

PRINSIP

Saya akan
jujur pada
diri sendiri

Jangan hanya membuat desain yang baik,
berbuatlah kebaikan.
DAVID BERMAN
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Iklan yang meraih penghargaan untuk operasi plastik: bukankah hidung kita sudah cukup baik?
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Kini kita dapat melakukan apapun.
Lalu apa yang akan kita lakukan?
BRUCE MAU

12 YAN G DAPAT D ILA KU K A N O L E H
S EO R AN G P R O F E S I O N A L ? berbuat!
Siapapun

SEMUANYA: Tolonglah baca bab terakhir ini. Pikirkan bagaimana
prinsip ini dapat diaplikasikan pada pekerjaan Anda bahkan jika
Anda bukan seorang desainer.
Bayangkan apa yang mungkin terjadi jika desainer tidak berpartisipasi dalam masalah konsumsi berlebihan dan pemenuhan nafsu
yang tak terbatas. Tak ada yang mengerti dengan lebih baik mekanisme di balik manipulasi ini daripada seorang desainer profesional. Kita mempunyai kreativitas dan dorongan untuk membuat
perubahan positif. Kita harus bertindak, harus didengar.. dan
kadang-kadang berkata ‘tidak’ dengan cara mendesain ‘ya’ yang
lebih baik.
Beberapa dari kita memilih untuk mengerjakan desain hanya
berdasarkan sisi estetikanya. Saya mengerti bahwa dengan membuat
obyek menjadi indah atau mengelilingi diri Anda dengan bendabenda indah, itu akan membuat Anda hidup nyaman dan nikmat.
Namun, itu hanya permukaan dari potensi kebaikan. Pencapaian
yang lebih baik dapat diperoleh dengan keterampilan kreatif Anda.
Pergilah lebih jauh: ketahuilah apa itu interdependensi, kekuatan, dan pengaruh Anda sebagai seorang profesional. Biarkan hal
tersebut memancar dari diri ke sekitar Anda.
Banyak desainer bertanya kepada saya, “Jadi apa yang dapat saya
lakukan?” Jawaban saya: Nyatakan janji berisi tiga bagian ini, berikut
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Saya akan
bersungguhsungguh terhadap
profesi saya.

komponen profesionalisme, tanggung jawab pribadi, dan waktu.
Sejak beberapa milennium yang lalu, dokter mempunyai sumpah.
Bayangkan, kalau dokter tidak mengikuti sumpah Hipokrates, dokter
hanya akan melayani uang yang banyak yang datang dari operasi
kosmetik. Atau mengobati orang sekarat demi bayaran yang sangat
banyak. Padahal si dokter hanya memberikan obat yang memperpanjang hidup beberapa minggu.
Desainer profesional sudah membuat sumpah mereka. Bergabunglah dengan asosiasi desainer profesional di tingkat regional
atau nasional yang mempunyai kode etik (kadang disebut juga
dengan standar atau aturan perilaku profesional).
Asosiasi profesional yang Anda ikuti seharusnya mempunya kode
etik yang memuat komitmen terhadap tanggung jawab sosial (dan
banyak hal lainnya juga, misalnya: lisensi, hak pembuatan, kompetisi). Kalau tidak, gunakanlah template dari Icograda atau hubungi
saya: kita bekerja sama untuk membuatnya jadi lebih baik.
Kalau tidak ada organisasi itu di wilayah Anda, Anda dapat
memulainya (kami siap membantu!), atau menjadi Friend of Icograda, atau menjadi anggota tamu di organisasi profesional di wilayah
terdekat (misalnya AIGA).
Dengan bergabung, Anda akan membuat komitmen profesional
kepada publik untuk mengikuti standar minimum kode etik (ada
banyak keuntungan lainnya jika Anda bergabung).
Komitmen terhadap etika profesionalisme mengimplikasikan
aturan standar minimum, yaitu kombinasi antara prinsip publik dan
prinsip pribadi. Komitmen pribadi yang Anda buat terhadap diri
Anda adalah bentuk misi Anda, moral, dan kepercayaan. Komitmen
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profesional adalah janji untuk menjunjung sebuah rangkaian umum
adanya perilaku berstandar minimum, yang dapat Anda buat ketika
Anda bergabung dengan lembaga profesional. Profesionalisme
berarti komitmen 24/7, yang merupakan sebuah pengakuan bahwa
profesi Anda adalah bagian dari siapa diri Anda.
[Anda bisa melangkah lebih jauh lagi: ada kredo profesional kepada
publik yang membahas isu spesifik berkenaan dengan isu tertentu
dalam bidang desain. Ada beberapa contoh:
ſ 6XPSDK'HVLJQ&DQ&KDQJH 'HVDLQ0DPSX0HQJXEDK 
di www.designcanchange.org
ſ 'HVLJQHUV$FFRUG 7XMXDQ'HVDLQHU GLZZZGHVLJQHUVDFFRUGRUJ
ſ 6LWXV1R6SHFGDUL&DWKHULQH0RUOH\GLZZZQRVSHFFRP
.. atau kunjungi www.davidberman.com/dogood untuk daftar situs

2

Saya akan jujur
terhadap diri
sendiri.

yang lebih banyak lagi.
Anda harus dipandu oleh apa yang Anda yakini itu benar.
Orang-orang bertanya apa yang membuat saya melakukan
kebaikan. Saya tidak dapat menjawab kepada Anda apakah mobil
SUV jenis hybrid itu sebenarnya adalah solusi atau malah merupakan
masalah. Namun saya tahu bahwa jika semua desainer mendengar
suara hati mereka, dan memilih menjadi diri mereka yang terbaik,
lalu mengerjakan yang sesuai dengan prinsip mereka, kita sudah
90% mencapai tujuan.
Berhati-hatilah dengan prinsip Anda. Sebagian dari apa yang
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dilakukan desainer profesional – sebagaimana halnya dokter, hakim,
atau insinyur – adalah berjuang untuk mempertahankan prinsip
sampai kapan pun. Jadi ketika kita tiba pada pertanyaan mengenai
apa hal yang benar atau salah di dunia profesionalisme, tanyakan
pada diri Anda, “Bagaimana saya menghadapi hal ini secara pribadi?
Apakah saya akan memberikan produk ini kepada anak-anak saya?
Beranikah saya menatap mata putri saya atau teman dekat saya pada
saat memperkenalkan produk yang saya desain, ataukah saya harus
membuang muka?”
Saya tidak punya semua jawaban. Saya tahu, jika setiap diri kita
melarang untuk melakukan sesuatu atau menolong membuat
sesuatu yang tidak cocok dengan prinsip pribadi, itu akan cukup
untuk mengubah dunia.
Berkata “Tidak!” kadang-kadang merupakan bagian terpenting
dari proses itu. Akan tetapi sering kali akan lebih kuat jika kita
menawarkan solusi alternatif yang sejalan dengan prinsip-prinsip
semua pihak. Jika kita semua melakukannya, kita akan punya apa
yang kita butuhkan: kita akan berkontribusi lebih daripada yang kita

Prinsip dan Nilai-nilai
Pribadi (misi pribadi, moral,
kepercayaan/agama..)

+

Kode etik (dari keanggotaan
di asosiasi profesional)

Etika Profesional

Ini hidup Anda, dan mendekati akhir setiap menit.
TYLER DURDEN

3
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Saya akan
menghabiskan
paling tidak 10
persen dari waktu
profesional saya
untuk memperbaiki
dunia.

ambil. Lebih banyak berbuat kebaikan daripada kejahatan.
Saya tidak meminta Anda untuk menjual firma Anda. Saya tidak
meminta Anda berhenti bekerja. Saya tidak meminta Anda bekerja
pro bono (hmm, mungkin sedikit, tapi itu hal lain).
Inilah yang saya minta..
Agama Islam menyebutnya zakat. Agama Kristen menyebutnya
perpuluhan. Orang Yahudi menyebutnya ma’aser. Untuk orang Cina,
namanya ci shan.
Dan oleh karena waktu adalah uang, saya meminta Anda untuk
menyediakan 10 persen dari waktu Anda untuk memperbaiki dunia.
Itu sebanding dengan 4 jam dari 40 jam waktu kerja profesional
dalam seminggu (saya berbaik hati dengan menganggap Anda hanya
bekerja 40 jam dalam seminggu). Empat jam untuk membuat desain
bagi sebuah organisasi, perusahaan, atau pemerintah adalah contoh
dari pekerjaan untuk kebaikan sosial.
Hampir ada dua juta desainer di dunia.126 Jika masing-masing
mengambil hanya 10 persen dari waktu profesional kita, bayangkan
kemungkinan yang bakal terjadi. Totalnya adalah hampir delapan
juta jam per minggu untuk membuat desain demi lingkungan yang
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Ketika saya berhenti dari Madison Avenue, saya akan
mendirikan perkumpulan rahasia beranggotakan
pahlawan bertopeng yang akan keliling dunia naik
sepeda motor lalu merobek poster-poster di bawah
cahaya bulan.
DAVID OGILVY, PENDIRI OGILVY & MATHER (1911-1999)

sehat dan nyaman.
Dapatkan uang sambil melakukannya
Saya jelaskan lagi: Saya tidak meminta Anda bekerja tanpa dibayar.
Saya hanya meminta Anda memastikan paling tidak ada empat jam
dalam minggu kerja Anda yang disediakan untuk mengerjakan
proyek sosial.
Ketika saya menjual agensi iklan saya, dan memutuskan untuk
mendedikasikan diri pada proyek yang mempunai nilai berarti
sambil membagikan apa yang saya ketahui, saya sudah menduga
pendapatan akan berkurang. Saya terkejut ketika bekerja untuk klien
yang melakukan hal baik di dunia memberikan penghasilan yang
lumayan. Saya menduga itu karena mereka mempunyai produk dan
jasa yang benar-benar sesuai dengan apa yang mereka janjikan. Dan
klien seperti itu cenderung untuk menjadi organisasi yang stabil dan
sehat serta menghargai prinsip etis saya. Saya juga tahu kalau saya
bekerja dengan integritas, karya saya akan semakin baik.
Kadang-kadang ini terdengar seperti kegiatan yang dilakukan
Robin Hood: semakin kaya klien, semakin banyak tuntutannya. Akan
tetapi kalau kliennya tidak begitu kaya namun efektif, dia akan
membiarkan kita untuk bekerja lebih kreatif dan lebih fleksibel
dalam hal tenggat. Benar-benar sebuah simbiosis mutualisme bagi
semua pihak yang terlibat.
Sekarang
Apakah kita sangat terlambat? Tidak sama sekali. Waktunya kini
benar-benar tepat. Masyarakat kini sudah melek visual dan telah ada
jejaring sosial. Saya percaya bahwa kita dapat merancang sebuah
skenario yang dapat menghindarkan kita dari kehancuran. Lima
belas tahun lalu, jika Anda bilang bahwa Anda adalah desainer,
orang-orang akan bertanya, ”Apa pula itu?” Sekarang, mereka
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sepertinya sudah tahu sebelumnya. Malah sekarang mereka justru
bertanya, “Desainer itu ngapain, sih? Kerjanya berdagang juga, ya?
Bikin kerajinan juga? Seniman? Profesional? Punya norma etis atau
tidak?” Lalu, apa jawaban kita? Kelihatannya kini adalah waktu yang
tepat untuk berkata, “Kami adalah ini, kami bukan itu.”
Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Saya pernah diundang untuk
berbicara tentang etika di salah satu sekolah desain terbesar di
Amerika, Virginia Commonwealth University di Richmond, di
jantung Tobacco Country. Pidato saya berisikan kewajiban bagi
mahasiswa desain. Dan di auditorium kampus yang besar itu, saya
memberi penjelasan dengan menggunakan contoh demi contoh dari
industri rokok. Setelah sesi tanya jawab, seorang mahasiswa datang
kepada saya dan berkata, “Terima kasih banyak. Saya berasal dari
keluarga dengan latar belakang industri tembakau, dan hingga hari
ini saya mengira saya juga akan bekerja di industri tembakau.”
“Desainer muda sering berjanji mereka akan berubah. Nanti,
ketika mereka telah mapan dan sudah punya pijakan kuat di industri
ini. Lebih banyak lagi desainer berpengalaman akan bilang ke saya
seandainya mereka bertemu saya bertahun-tahun lalu karena
sekarang mereka sudah sibuk dengan kredit rumah dan biaya
anak-anak. Mereka bilang kalau waktu yang tepat adalah “suatu hari
kelak”. Saya mengatakan hal yang sama kepada desainer muda dan
tua: waktunya adalah sekarang.

Hanya dengan hati, seseorang dapat melihat dengan
benar. Hal terpenting tidaklah kasat mata.
THE LITTLE PRINCE

berbuat

MELAKUKAN HAL BAIK
Banyak peserta seminar saya yang mengangkat tangan dan menyatakan untuk ikut mendonasikan sekian persen waktu kerja mereka demi memperbaiki dunia. Anda
ingat masterclass ISIS di kolom MELAKUKAN HAL BAIK pada bab sebelumnya? Lene Vead Jensen adalah salah satu pendiri kelompok masterclass yang dibentuk, yang disebut Designers Of Today.
Organisasi DOT adalah forum multidisipliner dari 30 desainer yang mendonasikan secara formal 5 persen waktu kerja desain mereka untuk ‘mendesain demi perbaikan kehidupan.’ Misalnya, DOT
menawarkan 5 persen waktu dalam satu tahun untuk UNICEF: yang harganya lebih dari $200.000. Mereka mengubah gudang UNICEF di Denmark menjadi ruang belajar. Mereka juga merancang
permainan yang dapat digunakan para guru untuk mengajarkan hak-hak anak.
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Yang harus kita lakukan adalah memutuskan
mau berbuat apa dengan waktu yang
diberikan kepada kita.
GANDALF
Apakah Anda siap untuk mengambil Sumpah
Melakukan Kebaikan?
Setiap orang punya pilihan. Kita dapat menghabiskan
tahun-tahun terbaik dalam karir kita untuk meyakinkan orang bahwa mereka ‘tidak mengikuti tren’, wangi
mereka tidak tepat, bahwa mereka kurang kurus, atau
kurang terkenal atau kurang tinggi atau kurang banyak
membaca atau kurang putih atau kurang kaya atau
kurang halus.. dan yang harus mereka lakukan untuk
diterima di masyarakat adalah memuaskan kebutuhan
itu dengan membeli barang yang lebih banyak lagi.
Kita dapat mengingat bahwa kita semua sudah pas
berada di dunia ini. Bahwa masing-masing mempunyai
peran penting dalam bekerja sama untuk membuat
dunia menjadi lebih baik.
Jadi apa profesi ini nanti, tergantung kita sekarang
Desainer adalah profesi yang sangat muda, tanpa
sejarah panjang yang sukar untuk diadakan. Kita baru
saja mulai. Peran dari desain tidaklah selalu menjual
ide dan benda-benda melalui penipuan.
Lebih dari 95 persen desainer yang pernah hidup,
sekarang masih hidup
Tergantung kepada kitalah keputusan mengenai
peran yang akan dilakukan profesi ini. Apakah akan
menjual permen, rokok, dan cermin kepada jiwa
kanak-kanak yang ada dalam diri kita.. atau memperbaiki dunia?
Ini adalah mengenai tanggung jawab dan berperan
secara terhormat di masyarakat, sebagaimana yang
dilakukan oleh dokter, pengacara, dan insinyur.
Lingkungan kita akan mengenali kekuatan desain, dan
peran khusus yang dimainkan oleh desainer di masa
depan yang lebih cerah.
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Jika menjalankan anugerah berupa keterampilan profesional kita
dengan cara mengenali kekuatan dan tanggung jawab dalam mengelolanya, kita dapat membuat perubahan yang berarti. Dan karena
kita bisa, maka kita harus melakukannya.
Apakah Anda pernah berpikir kenapa Anda hidup, pada waktu
perubahan yang luar biasa dalam sejarah umat manusia ini terjadi?
Saya tahu bahwa kita bisa meneruskan kerja sama kita untuk
menciptakan lingkungan untuk anak-anak kita dan anak dari anak
kita agar kebutuhan mereka terpenuhi semudah kita dapat melakukannya saat ini. Masa depan umat manusia tergantung pada keputusan yang kita akan buat di dalam kehidupan kita.
Di dunia era pasca Darwin ini, semuanya tergantung kita:
desainer produk, perancang pesan, seorang spesialis dalam penyampaian ide dan maksud dalam besarnya rentang jarak dan waktu. Kita
juga harus memastikan bahwa temuan kita tidak hanya cerdas tapi
juga bijak. Temuan itu tidak hanya menghasilkan hal-hal keren, tapi
juga yang cocok bagi masa depan umat manusia yang layak.
Dan, bila kebudayaan terus bertahan dan berjuang, mungkin
100.000 tahun dari sekarang orang akan melihat ke “masa remaja”
kebudayaan ini. Mereka akan mengagumi warisan kita. Mengagumi
penggunaan energi kreatif kita.. terhadap ide-ide yang kita pilih
untuk kita kembangkan.
Maka, pilihlah dengan baik: Jangan hanya membuat desain yang
baik, berbuatlah kebaikan!

Kami membutuhkan Anda:
Nyatakan the Do Good Pledge sekarang juga.
Kunjungi www.davidberman.com/dogood

DOING GOOD
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Baca lebih banyak, lakukan lebih banyak.
Berjalanlah lebih jauh:
kunjungi www.davidberman.com/dogood untuk rekomendasi buku dan situs yang layak dikunjungi. Juga
untuk hal-hal lain yang dapat Anda lakukan.

FOTO: EREN BUTLER

Anda mengenal orang yang melakukan kebaikan (seperti diri Anda)? Kunjungi www.davidberman.com/dogood dan beritahu kami.

Bertindaklah sekarang.
Saya serius. Kalau Anda belum menyatakan janji ini,
kunjungi www.davidberman.con/dogood dan lakukan
sekarang.

LAMPIRAN

159

LAMPIRAN A

M A N IFE S TO F IR S T T H I NG S F I R S T
Sebuah manifesto oleh Ken Garland, London, 1964.

Kami yang bertandatangan di bawah ini adalah
desainer grafis, fotografer, dan pelajar yang
dibesarkan dalam dunia saat teknik dan
peralatan periklanan terus-menerus
diperhadapkan kepada kami sebagai cara yang
paling menguntungkan, efektif, dan dinantinanti untuk menggunakan talenta kami. Kami
dibombardir dengan beragam publikasi yang
sepaham dengan keyakinan itu, lalu memuji
hasil karya mereka yang memakai kemampuan
dan imajinasi mereka untuk menjual bendabenda seperti: makanan kucing, bedak perut,
sabun cuci, minyak rambut, pasta gigi, minyak
cukur, krim cukur, makanan rendah lemak,
makanan penuh lemak, deodoran, air
berkarbonasi, rokok, roll-on, pull-on, dan slip-on.
Sejauh ini upaya terbesar bagi orang-orang yang bekerja di industri
periklanan dihabiskan untuk hal-hal yang sedikit sekali atau bahkan tidak
memberi kontribusi sama sekali bagi kesejahteraan umum.
Sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, kami telah mencapai titik
puncak saat teriakan nyaring hanya terdengar sayup-sayup. Kami merasa
masih ada banyak hal lebih berarti yang dapat menggunakan keterampilan
dan pengalaman kami. Rambu lalu-lintas dan gedung, buku dan terbitan
berkala, katalog, buku petunjuk, fotografi, alat bantu pendidikan, film,
acara televisi, publikasi ilmu pengetahuan dan industri, dan semua media
lain, yang dapat digunakan untuk mempromosikan jasa, pendidikan,
kebudayaan, dan kesadaran kami akan keberadaan dunia ini.
Kami tidak menganjurkan peniadaan iklan yang sangat menitik beratkan
pada dorongan konsumerisme. Hal itu tidak masuk akal. Kami juga tidak
ingin menolak kesenangan dalam hidup ini. Kami menawarkan cara untuk
mengembalikan prioritas komunikasi yang lebih berguna dan berumur
panjang. Kami berharap masyarakat akan jenuh terhadap penjual palsu,
yang tidak penting, dan terselubung. Tujuan utamanya adalah
menggunakan keterampilan untuk tujuan yang berguna. Berlandaskan
pada hal tersebut, kami ingin menawarkan untuk berbagi pengalaman dan
pendapat, untuk rekan, pelajar, dan pihak lain yang mungkin tertarik.
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LAMPIRAN B

R I N GK A SA N KO D E E T I K DA R I G D C
Berikut ini adalah beberapa butir penting dari
kode etik terbitan Society of Graphic Designers of
Canada (GDC). Klausa yang sama tercermin
dalam peraturan sikap profesionalisme (Rules of
Professional Conduct) Asosiasi perancang grafis
Ontario (Association of Registered Graphic
Designers of Ontario), yang dilindungi oleh
undang-undang.
Tanggung jawab kepada masyarakat dan
lingkungan:
31 Seorang anggota, ketika terlibat dalam praktik
atau melaksanakan kegiatan desain grafis,
dilarang melakukan apa pun yang mengandung
hal-hal yang bersifat membahayakan kesehatan
dan keselamatan masyarakat tempat mereka
hidup dan bekerja, atau membahayakan individu dan
pekerjaan yang terkait. Para anggota harus mengambil
peran bertanggungjawab dalam penggambaran masyarakat secara
visual, konsumsi sumber daya alam, dan perlindungan hewan dan
lingkungan.
32 Seorang anggota tidak boleh menerima pekerjaan dari klien atau
pemberi pekerjaan yang terlibat pelanggaran hak asasi suatu
kelompok atau individu, atau bertindak secara sadar dalam perilaku
yang melibatkan pelanggaran yang dimaksud.
33 Seorang anggota dilarang mempergunakan produk atau jasa yang
disediakan oleh produsen, penyuplai, atau kontraktor dengan imbal
kewajiban yang dapat membahayakan bagi diri, klien, masyarakat,
atau lingkungan.
34 Seorang anggota tidak diperkenankan menunjukkan ketidakpahaman
pada pengetahuan, keterampilan, penilaian atau keacuhan terhadap
masyarakat atau lingkungan alam yang mana bersangkutan tidak lagi
layak untuk menjadi Anggota Society of Graphic Designers of Canada.
35 Seorang anggota tidak diperbolehkan membuat kontrak secara
langsung dengan klien atau atasannya tanpa memperoleh izin dari
klien atau atasannya untuk melakukan hal demikian.
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LAMPIRAN C

RI N G K A SA N S TA N DA R P R O F E S I A I G A
Seorang desainer profesional tunduk pada
prinsip integritas yang menunjukkan sikap
hormat terhadap profesi, rekan kerja, klien,
untuk pemirsa atau konsumen, dan terhadap
masyarakat secara umum.
Tanggung jawab desainer kepada publik
6.1 Seorang desainer profesional harus
menghindari proyek yang dapat
menimbulkan bahaya bagi masyarakat.
6.2 Seorang desainer profesional harus berkata
jujur dalam situasi apa pun dan kapan pun.
Karyanya tidak boleh menyatakan hal yang
salah atau informasi yang salah. Seorang
desainer profesional harus menggambarkan
pesan dengan cara yang jelas dalam segala
bentuk desain komunikasi dan menghindari
promosi yang salah, menyesatkan, dan menipu.
6.3 Seorang desainer profesional harus menghormati kewibawaan
khalayak, menghargai perbedaan individu, dan menghindari
penggambaran atau pencitraan negatif atau merendahkan seseorang
atau sekelompok orang. Seorang desainer profesional harus
berusaha untuk tetap sensitif terhadap nilai-nilai kebudayaan dan
kepercayaan, dan menjalankan desain komunikasi yang adil dan
seimbang yang mendukung adanya kesepahaman.
Tanggung jawab desainer terhadap mayarakat dan lingkungan
7.1 Seorang desainer profesional ketika menjalankan sebuah penugasan,
tidak diperbolehkan melakukan dengan sepengetahuan atau
melakukan suatu apa pun yang berarah pada ketidakacuhan atau
kelalaian menyangkut kesehatan dan keselamatan komunitas di
mana dia berada, berkarya atau terhadap individu dan bisnis yang
ada. Seorang desainer profesional harus mempunya peran yang
bertanggung jawab dalam penggambaran manusia, penggunaan
sumber daya alam, perlindungan hewan dan lingkungan.
7.2 Seorang desainer profesional tidak diperbolehkan menerima dengan
sadar petunjuk dari klien atau atasan yang melanggar hak asasi
seseorang atau kelompok, melanggar hak cipta tanpa izin dari orang
atau kelompok, atau bertindak secara sadar dalam perilaku yang
termasuk dalam pelanggaran tersebut.

162

DO GOOD DESIGN

7.3 Seorang desainer profesional tidak diperbolehkan dengan
sepengetahuannya menggunakan benda atau jasa yang diberikan
oleh produsen, penyuplai, atau kontraktor yang disertai dengan
sebuah kewajiban yang secara substansial berbahaya terhadap
kepentingan klien, masyarakat, atau lingkungan.
74. Seorang desainer profesional harus menolak untuk terlibat dalam
atau mendukung adanya diskriminasi ras, jenis kelamin, umur,
agama, kebangsaan, orientasi seksual, atau cacat tubuh.
7.5 Seorang desainer profesional harus berjuang untuk memahami dan
mendukung kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, dan akses
terhadap perkembangan ide, dan harus bersikap sesuai terhadapnya.

LAMPIRAN D

J A L AN MEN U JU N O R WE G I A DAN CI N A
Oke, pertama-tama, terimakasih Anda sudah membaca sejauh ini.
Soalnya, siapa sih yang membaca bagian lampiran?
Tidak ada terjemahan berbahasa Inggris untuk buku Grafills Etiske
Retningslinjer. Kalau Anda ingin membacanya dalam bahasa Norwegia,
kunjungi www.grafill.no.
Bicara tentang Norwegia dan betapa hal-hal kecil bisa membuat
perbedaan besar bagi dunia.. Pada awal buku ini saya berjanji untuk
menceritakan akhir cerita tentang janji yang saya buat kepada pacar saya
itu. Begini ceritanya..
Anda ingat, bahwa ketika itu saya sedang naik skuter motor menuju
sebuah rapat untuk meminta, dengan naifnya, agar konstitusi Society of
Graphic Designers of Canada di-update dengan memasukkan komitmen
profesional terhadap masalah-masalah spesifik, seperti jender, dan
tanggung jawab sosial pada umumnya.
Saya memarkir skuter di Pasar Byward dan tiba di rapat umum tahunan
cabang Ottawa itu. Di akhir rapat, Mary Ann Maruska, presiden
perkumpulan itu, bertanya: “Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan?”
Saya berdiri dan dengan malu-malu membaca manifesto tentang
feminisme dan ekologi serta tugas bagi setiap desainer.
Pertama, seorang pemilik agensi besar di kota itu memberikan
tanggapan, bahwa para desainer hanyalah mengikuti pesanan dari klien,
sehingga isi bukanlah tanggung jawab desainer. Banyak orang
menganggukkan kepala, dan untuk sesaat kelihatannya perjuangan saya
berhenti di situ. Kemudian istri yang juga rekan bisnisnya berbicara. Dia
mengatakan bahwa ada sesuatu yang penting dari apa yang saya
kemukakan. Bukankah semuanya tergantung pada kita untuk memilih? Ia
mengatakan hal tersebut sudah lama mengganggunya, namun belum
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pernah ia utarakan. Kemudian, sejumlah desainer pun ikut bicara.
Terjadilah debat panas selama 45 menit.
Sementara itu, Mary Ann menarik saya ke samping dan bilang bahwa yang
harus saya lakukan adalah mengubah ‘kode etik’ yang ada. Itu harus
dilakukan secara nasional dan tempat untuk memulainya adalah di
cabang setempat. Dia memang pandai mencari pengikut!
Tahun berikutnya, saya menjadi wakil presiden cabang Ottawa, sementara
Ann menjadi salah satu eksekutif di tingkat nasional.
Ketika Mary Ann menjadi pemimpin tingkat nasional, dengan penuh rayu,
ia meminta saya untuk membentuk komite nasional untuk menggarap
kode etik bersama Robert L. Peters dari Manitoba (yang kemudian
menjadi presiden Icograda). Mary Ann menekankan bahwa ini adalah
kesempatan untuk menyisipkan ide-ide saya. Proses membuat draft pun
berjalan. Tahun 1998, dengan bantuan pemimpin GDC dari seluruh
Kanada, kami selesai menyusun draft kode etik untuk desainer di Kanada
yang isinya menekankan tanggung jawab kepada masyarakat dan
lingkungan.
Sementara itu, proses sertifikasi untuk desainer
sedang berjalan di Ontario. Dalam sebuah rapat
di Toronto, Albert Ng dan Rod bertanya apakah
saya bersedia mencalonkan diri jadi presiden
untuk Board of the Association of Registered
Graphic Designers of Ontario. “Tidak mau!” jawab
saya karena sudah menjabat sebagai wakil
presiden GDC dan sedang sibuk mengerjakan
macam-macam proyek menarik. Saya sama sekali
tidak tertarik. Dia lalu mengatakan bahwa sebagai
presiden, saya dapat menyusun draft aturan tertulis
asosiasi desainer grafis profesional bersertifikasi
pertama di dunia di luar Swiss. Dan itu secara alami
akan menyertakan Rules of Professional Conduct,
yang berisi beberapa usulan saya dulu. Hmm.. Oke!
Saya pun setuju dan menjabat sebagai presiden dari tahun 1997 hingga
1999.
Di tahun 1999, Rules of Professional Conduct diakui secara sah di Ontario
dan dilindungi oleh undang-undang provinsi itu. Di 2000, Icograda, badan
dunia untuk desain, mengadopsi rancangan Kanada sebagai contoh untuk
disarankan bagi lembaga serupa di negara lain yang ingin membuat hal
yang sama.
Sementara, GDC menunjuk saya sebagai fellow karena perjuangan saya
akan aturan baru itu dan sertifikasi untuk desainer. Hal itu pula yang
membuat Mervyn Lurlansky, presiden Icograda, tertarik dan meyakinkan
saya untuk begabung dengan dewan direksi lembaga dunia itu.
Pada acara pembukaan markas Icograda di Montreal, Kanada pada bulan
Mei 2005, penyelenggara acara itu meminta saya untuk berbicara di akhir
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tahun tentang etos profesionalisme pada kongres desain dunia Era 05 di
Norwegia dan Denmark. Mereka ingin tahu tentang profesionalisme
desain ala Kanada.
Pada pertemuan di Oslo, saya melemparkan tantangan kepada para
desainer Norwegia untuk membuat kode etik, dan membuatnya diakui
melalui sertifikasi yang diakui pemerintah. Beberapa orang (memang
hanya perlu sejumlah itu, kan? Beberapa orang saja..) menanggapinya
dengan sangat serius. Masih di tahun itu pula, mereka menghubungi saya
untuk bekerja berdasarkan contoh buatan Kanada. Tak lama kemudian,
dalam sebuah rapat di Hong Kong pada tahun 2006, Richard Grefe,
direktur eksekutif AIGA, meminta saya untuk bekerja sama memasukkan
klausa Kanada itu ke dalam Standars of Prefessional Practice edisi revisi.
Lalu, di awal tahun 2008, Grafill, asosiasi desainer dan ilustrator di
Norwegia, mengadopsi sertifikasi itu, termasuk aturan yang sangat mirip
dengan usulan buatan Kanada itu. Maka, di bulan Mei 2008 dengan bangga
saya berbicara pada pertemuan pertama desainer grafis bersertifikasi di
Oslo (di mana kode etik mereka yang baru akan diluncurkan) untuk
menyampaikan cerita yang saya ceritakan ini, tepatnya
20 tahun setelah minggu itu.
Sebagaimana saya buru-buru menyelesaikan teks ini
di tengah bayang-bayang peserta konferensi desain,
sambil mendengar presentasi dari generasi baru
yang kreatif tentang bagaimana mereka akan
mengubah dunia, sebuah email datang dari Richer
Grefe: Kantor AIGA di Cina telah mengesahkan
Standards of Professional Practice edisi revisi yang
kami susun sebagai template. Standar ini
diperuntukkan bagi lebih dari setengah juta mahasiswa
desain di Cina.
Jadi, jangan bilang kepada saya bahwa satu orang tak
bisa membuat perbedaan.
Satu orang: sang pacar yang peduli bagaimana desain bisa
mempengaruhi dunianya.
Satu orang: pria yang setuju bahwa desain itu bersifat politis, dan menulis
manifesto.
Satu orang: perempuan yang berbicara dalam sebuah rapat ketika dia
sadar bukan hanya dia yang berpikiran begitu.
Satu orang: apa yang akan Anda lakukan?

Waktu terbaik untuk menanam pohon
adalah dua puluh tahun lalu.
Waktu kedua terbaik adalah sekarang.
PERIBAHASA CINA
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C ATATAN
Semua lambang $ di buku ini berarti dollar Amerika.
1

2

Sebuah hal positif datang dari Jerman di tahun 1938 berupa jenis huruf DIN,
(Deutsches Intitut fur Normung). Di pertengahan 1990-an, Alber Jan-Pool, atas
desakan Erik Spiekermann, menyempurnakan jenis huruf DIN. Kami
menggunakan kombinasi DIN dan DIN PRO karya Jan-Pool dari tahun 2007 untuk
judul dan subjudul. Teks untuk isi buku menggunakan Meta Serif dan Meta Sans.
Keduanya dirancang Erik Spiekermaan di tahun 2007.
Edisi Cina diterbitkan oleh Posts & Telecommunication Press, Beijing.

BAB 1: MULAILAH SEKARANG

Ya, Scott, font itu diganti. Hal yang mengejutkan pada hari pertamaku di Cina.
Tapi jangan khawatir: sudah kami atur supaya itu diganti kemudian.
4 Seringkali istilah desain grafis diganti dengan ‘desain komunikasi’. Ini karena
kata ‘grafis’ sering dianggap membatasi untuk barang cetakan. Padahal desainer
grafis bekerja dengan banyak media. Namun, istilah baru itu juga mencakup
satelit, telelepon selular dan banyak lagi. Kita lihat saja istilah mana yang
menang. Sementara itu saya akan tetap menggunakan istilah ‘desain grafis’ di
buku ini untuk menghindari kebingungan.
5 Pahlawan pertama yang melawan dampak buruk dari pencitraan (branding)
sepertinya adalah Samuel Augustus Maverick. Ia pindah ke Texas di tahun 1800-an
dan menjadi terkenal karena tidak mau memberikan cap pada sapinya. Sapi yang
tidak dicap kemudian dikenal dengan maverick. Keluarga mavericks aktif dalam
politik selama beberapa generasi, termasuk anggota kongres Fontaine Maury
Maverick. “Who You Callin’ a Maverick?” oleh Johan Schwartz, NewYork Times, 5
Oktober 2008.
6 Tentu saja saya sadar dengan mendeskripsikannya begitu, saya menjadi seorang
seksis. Catatan ini ditujukan untuk orang yang tidak menyadari ironi pada kata itu
dan sedang berpikir untuk menghubungi saya. Selain itu, hal ini juga
membuktikan bahwa catatan akhir seperti ini menyenangkan untuk dibaca,
khususnya bagi orang yang kritis.
7 Pidato di radio Presiden George W. Bush, 22 Maret 2003.
8 Untuk memahami lebih jauh tentang reformasi desain untuk pemilu di Amerika,
bacalah Design for Democracy: Ballot + Election Design oleh Marcia Lausen, 2007.
9 Wawancara Pat Buchanan di acara Today di NBC, 9 November 2000.
10 Wawancara David dengan Jessica Friedman Hewitt, managing director Design for
Democracy pada bulan September 2008. Untuk melihat lebih banyak contoh,
kunjungi www.designfordemocracy.org
11 Wawancara untuk ‘The Persuaders’. Di acara Frontline. PBS, 2005. www.pbs.org/
wgbh/pages/frontline/shows/persuaders/interview
12 Pimpinan Federal Election, Michael Toner, memperkirakan: “Death Knell May Be
Near for Public Election Funds” (Kematian Dana Pemilu Sudah Dekat) oleh David
Kirkpatrick, The New York Times, 23 Januari 2007/
13 Kampanye Presiden Obama menghabiskan lebih dari $250 juta di empat bulan
terakhir kampanye tahun 2008, mengalahkan semua pengiklan di Amerika,
kecuali AT&T dan Verizon menurut pengeluaran tahunan. Itu lebih dari yang
3
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dikeluarkan McDonald. Target, atau Wal-Mart. “Obama spending more on ads than
all but AT&T and Verizon,” CNN. 24 Oktober 2008.
Absentee ballot di Cuyahoga County, Ohio, Amerika Serikat. Pemilu tahun 2004.
Negara ke 35 yang dimasukkan ke dalam penelitian perubahan elektoral pada
pemilu lokal 1865-1995, dari tulisan Mark N. Franklin: Electoral Participation yang
dimuat di Controversies in Voting Behavior (2001).
Proposal regulasi untuk peringatan terhadap iklan rokok (Regulatory Proposal To
Include Warnings in Tobacco Advertisements), Health Canada, November 2004.
$13.4 milyar, menurut www.tobaccofreekids.org
A Short History of Progress, Ronald Wright, 2004.
A Short History of Progress, Ronald Wright, 2004.
Rangkuman dari Majalah Maclean’s, 1942.
Earth in Mind, David Orr, 2004.
Pernyataan dari tahun 1965, berdasarkan referensi untuk Operating Manual for
Spaceship Earth, Buckminster Fuller, 1963.

BAB 2: LEBIH dari SEKEDAR HIJAU: KEBOHONGAN yang NYAMAN

23 1.2 milyar Coca-Cola ukuran 8 ons diminum setiap hari di seluruh dunia. “Coke’s
Sinful World,” Paul Kebnikov, di Majalah Forbes, 12 Desember 2003.
24 Phillip Morris International mengirimkan 322,1 milyar rokok di tahun 2005,
menurut www.answers.com
25 Situs McDonald di Kanada, pada pranala FAQ, 2006.
26 Artikel h2h2 di BBC mengenai puplen. 14.000.000 juta pulpen Crystal dari BIC
dijual setiap hari.
27 2.7 juta ton plastik digunakan untuk dijadikan botol berisi air setiap hari, di
seluruh dunia, menurut situs New American Dream. Menurut Container Recycling
Institute, hanya 14 persen dari botol-botol yang digunakan di Amerika Serikat itu
yang didaur ulang.
28 Menurut Greenpeace, ada lahan seluas satu lapangan sepak bola yang hancur tiap
dua detik.
29 “…setiap hari, setara dengan jumlah korban gempa bumi, 30.000 anak-anak
terbunuh dan tidak terdengar beritanya. Mereka meninggal di desa-desa terpencil,
terpisah dari hiruk pikuk dunia. Mereka meninggal di desa-desa termiskin di
pelosok yang tak diperhatikan. Menjadi pasrah dan lemah dalam hidup membuat
kematian lebih tidak terlihat lagi.” Progress of Nations. UNICEF. 2000
30 Selama tahun 2007, 2.7 juta orang terinfeksi HIV, virus yang menyebabkan AIDS
(Laporan UNAIDS tahun 2008 menenai epidemic AIDS).
31 Setiap tahun terdapat 300 hingga 500 juta infeksi malaria yang menyebabkan
kematian lebih dari satu juta orang. 75 persen di antaranya terjadi pada anak-anak
Afrika. Bulletin of World Health Organization,1999, 77(8): 624-40.
32 Artikel tentang manajemen citra (brand management) di Harvard Business Review,
1999.
33 Laporan dari World Health Organization memperkirakan lebih dari 600 jiwa
melayang dan lebih dari 45.000 orang mengalami kecelakaan di Cina setiap
harinya.
34 Menurut situs internet UNICEF di Afrika Selatan baru-baru ini, 300.000 bayi lahir
dari ibu yang menderita HIV positif di Afrika Selatan setiap tahunnya. Penelitian
tahun 2006 di provinsi KwaZulu-Natal (yang dilaporkan oleh John Donnelly di
Boston Globe 27 Agustus 2007) menemukan bahwa 20.6 persen dari transmisi HIV

C ATATA N

35

36
37
38

39
40

41
42
43
44
45
46
47
48

167

ibu ke anak adalah 61.800 bayi tiap tahun dan 169 tiap hari.. saya bulatkan
menjadi 160, untuk menghindari potensi kesalahan.
Berdasarkan perkiraan Edward O. Wilson dalam The Diversity of Life, 1992, 27.000
spesies punah tiap tahunnya. Niles Eldridge memperkirakan 30.000 spesies punah
per tahun (Life in the Balance: Humanity and the Biodiversity Crisis, 1998)
Dalam ukuran dollar. How Much is Enough?, Alan Durning, 1992.
The Guardian, 2 September 2005.
“Uncle Sam Wants You.. to Go Shopping”: A Consumer Society Responds to
National Crisis, 1957-2001, oleh Robert H. Zieger, dalam Canadian Review of
American Studies 34.1, 2004.
Orang Amerika menyimpan makin banyak benda, Tom Vanderbilt, Slate, 18 Juli
2005.
Sekitar dua pertiga orang Amerika dewasa kelebihan berat badan. Hampir
sepertiga menderita obesitas, menurut data dari National Health and Nutrition
Examination Survey (NHANES) 2001 hingga 2004.
Radio CBC, 2004.
Fallon Minneapolis memenangkan penghargaan Plan of the Year untuk karya ini.
Brandweek, 18 Juni 201.
Itu audiens dari waktu prime time di kuartal pertama yang dijual dengan $840.000
(Thumbnail Media Planner tahun 2005)
RealtyTrac Inc. di Irvine, CA (sebagaimana dilaporkan oleh Associated Press).
Tim O’ Reilly, O’ Reilly Media, pidato di Web 2.0 Expo, New York City.
An Inconvenient Truth, Al Gore, 2006.
“Measuring Brand Meaning” oleh Peter Dacin, Edward Blair, Betsy Gelb, dan
Gillian Oakenfull, Journal of Advertising Research, September/Oktober 2000.
Kemerdekaan dapat berarti membebaskan rantai dari kaki seseorang, juga dapat
berarti membebaskan seseorang dari ketidakpedulian dan menyediakan pilihan.
Kunjungi www.davidberman.com/seminars/accessibility.php untuk daftar lengkap
sumber online menyangkut teknologi yang aksesibel.

BAB 3: LANDSCAPE POPULER

49 Laporan Tahunan dari The Coca-Cola Company, 1995.
50 1.2 milyar Coca-Cola ukuran 8 ons diminum per hari di seluruh dunia. “Coke’s
Sinful World,” oleh Paul Kebnikov, di majalah Forbes, 12 Desember 2003.
51 “The Cola conquest,” DLI Production untuk CBC, 1998.
52 Anda juga bisa meraaskan pengalaman di Tanzania seperti yang dilakukan Paul,
David, dan Spice the Cat! Kunjungi www.paulgross.com/tanzania
53 “Coca-Cola has bigger plans for Tanzania,” oleh Mgeta Mganga, The Guardian
(Tanzania), 16 Juli 2005.
54 Tanzania ada di urutan 156 dari 179 negera menurut GDP per tahun (PPP), CIA
World Factbook, 2008.
55 Perkiraan di bulan Juli 2008 dalam CIA World Factbook
56 Statistik dari World Health Organization, dari www.theglobalfund.org
57 “Pop: Truth and Power at the Coca-Cola Company,” di African Business, 1 April
2004. John Pemberton, penemu Coca-Cola mengatakan bahwa minuman itu bisa
menyembuhkan banyak penyakit, termasuk kecanduan morfin, dyspepsia,
neurasthenia, sakit kepala, dan impotensi. Ironisnya, Pemberton menjual hak
untuk resepnya yang terkenal itu sementara dia sedang menderita kecanduan
morfin.
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58 59.7 % dari populasi Tanzania hidup dengan uang kurang dari $2 sehari, menurut
World Bank, 1993.
59 Laporan bersama The Africa Malaria Report, World Health Organization-UNICEF
60 Laporan tahunan The Coca-Cola Company, 2003.
61 “Rantai Reaksi: Dari Einstein ke Bom Atom,” dalam Discover, Maret 2008.
62 Texas Rangers mendapatkan kembali stadion mereka dari Ameriquest yang telah
bangkrut di tahun 2007.
63 “Polusi Visual,” dalam The Economist, 11 Oktober 2007
64 “Kota tanpa Iklan,” dalam Adbusters #73

65
66
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BAB 4: KEBOHONGAN VISUAL: SENJATA untuk MEMUNCULKAN KEBUTUHAN

Dan ini perkataan seorang desainer grafis!
DBD NEDHAM
.. menggunakan tenaga kerja budak dari Eropa
Marty Neumeier mengacu pada ini sebagai ‘citra yang tidak fokus’. Untuk contoh
lebih banyak, saya mendesak anda untuk membaca karya klasik The Brand Gap,
buku hebat dari AIGA PRESS/New Riders.
Kalau anda belum pernah membaca Adbuster, anda perlu.
Saya akan tahu lebih banyak tentang burung kalau saja saya penggemar NFL.
Tebakan: Ada berapa banyak? (jawaban ada di di bawah halaman ini).
Harvards Business Review, 1999.
Ditampilkan di sini dengan ijin dari @issue:The Journal of business & Design,
diterbitkan oleh Corporate Design Foundation dengan sponsor Sappi. Kunjungi
www.cdf.org untuk informasi lebih banyak tentang @issue.
Rocky Mountain News dari Denver, 24 Januari 2000.
United Nations human Development Report, 1998.
American Business Review, Juni 1999.. Itu lebih dari pendapatan bruto nasional
(GNP) tahunan Yordania.
Rules For Basketball, 1892.
Menurut Brands and Branding (oleh Rita Clifton, John simmons, dan Sameena
Ahmad, 2004), munculnya topik mengenai merek dalam laporan keuangan
dimulai ketika Reckitt & Colman dari Inggris membeli Airwick di tahun 1985.
Aktivitas itu mendorong London Stock Exchange untuk memberikan penilaian
terhadap merek di tahun 1989.
“Penjualan cinderamata NBA di luar Amerika lebih dari $ 600 juta di tahun 20022003,” Sports Business Daily.

BAB 5: DI MANA KEBENARAN BERBOHONG: DI TURUNAN yang LICIN

79 Intelligent Image Processing, Steve Mann, 2002.
80 Kelihatan kalau perempuan dalam iklan Morton Salt menjadi semakin kurus dan
berkaki panjang setiap tahunnya, sehingga makin mirip cewek Coppertone yang
seksi itu (dalam aksinya berebut pakaian renang dengan anjingnya).
81 BusinessWeek, Agustus 2005.
82 Produk Irlandia dan Amerika bertuliskan ‘whiskey’, sementara dari Skotlandia,
Kanada, dan Jepang bertuliskan ‘whisky’
83 Is This Life – Or Just Memorex, oleh Bruce Brown pada ceramah pelantikan GLAD
(National Association of Graphic Design Educators), 1997.

Jawaban: Arizona Cardinals; Atlanta Falcons; Baltimore Ravens; Philadelphia Eagles; Seattle Seahawks
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84 The Washington Post, 15 Juli 1991. Menurut The Times dari London, empat
distributor Amway yang menyebarkan gosip itu diharuskan membayar $20 juta
untuk mengganti rugi di bulan Maret 2007.
85 R.J. Rummel memperkirakan terdapat 133 juta democide sebelum abad 20.
Bandingkan dengan 192 juta hanya dalam abad 20. Statistics of Democide:
Genocide and Mass Murder Since 1900, R.J. Rummerl, 1997.
86 Wawancara David Berman dengan Copperhead Brewing Company, Ottawa, 1994.
87 Ada 500.000 operasi payudara di Kanada setiap tahun.
88 Avon dan perusahaan lain mengambil untung dari penjualan langsung di Brazil
dan banyak negara berkembang lain. “Perfurming the Amazon,” The Economist
(edisi Amerika), 22 Oktober 1994.
89 Faktanya (gambarnya sila dibayangkan) adalah Nabi Muhammad ditampilkan
dalam iklan Jerman di tahun 1928, promosi Rokok Ogden’s, atau tanya pematung
untuk karyanya di bagian utara gedung makamah agung di Washington, D.C.
90 Canada Health Action: Building on the Legacy, Health Canada, 2004.

BAB 6: ANGGUR, WANITA, dan AIR Tidak ada catatan
BAB 7: KEHILANGAN RASA

91 Di Kenya, negara tanah air ayah Obama, merek bir Senator, dikenal dengan nama
‘Obama’ diluncurkan pada saat yang sama Obama memenangkan kursi senatnya.
Bir murah yang disajikan dalam gentong itu menjadi alternatif bagi minuman
tradisional, chang’aa, yang terbuat dari jagung dan kadang mematikan.
Pemerintah Kenya mengurangi pajaknya untuk membuat bir itu murah. Dalam
“Kenya, Obama (Beer) Wins Big,” oleh Eliza Barclay, BusinessWeek, 26 Maret 2008.
92 No Logo, Naomi Klein, 2003.
93 Pengenalan logo merek oleh anak-anak usia 3 hingga 6 tahun. “Mickey Mouse and
Old Joe the Camel,” oleh P.M. Fischer, m.P. Schwartz Jt, a.O. Goldstein dan T.h.
Rojas, JAMA, Desember 1991.
94 Font itu dinamakan Marlboro, yang dibuat khusus untuk kampanye itu.
95 Altria 2004 Annual Report
96 No Logo, Naomi Klein, 2003.
97 Memang begitu.
98 “Why Tony still has a grip on kids’ diets,” oleh Andrew Duffy, The Ottawa Citizen,
11 Februari 2008.
99 “Potential effects of the next 100 billion hamburgers sold by McDonald’s,” oleh
E.H. Spencer, American Journal of Preventative Medicine, Mei 2005.
100 Lebih jika menurut volume, How Much Is Enough, Alan Durning, 1992.
101 The Washington Monthly.
102 Dr. Kelly Brownell, Yale University.
103 $230 setahun. State of the World 1991, Worldwatch Institute, Washington, D.D.
104 Agenda Inc.m Paris/San Francisco. www.agendainc.com
105 “Children, adolescents dan advertising,” pernyataan kebijakan, American
Academy of Pediatrics, 1995; Kunkel, 2001: Macklin & Carlson [eds], 1999, dikutip
dalam Strasburger, Development and Behavioral Pediatrics, 2001.
106 Laporan akhir komite kesehatan House of Commons di Kanada, Maret 2006.
107 No Logo, Naomi Klein, 2003.
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BAB 8: SEKARANG ADALAH WAKTU yang TEPAT

108 @issue Journal, Volume 1, Number 1, Corporate Design Foundation.
109 Nova, Public Broadasting Service, 2000.
110 “Honda Civic Now America’s Best Selling Vehicle,” dalam USNews & World Report,
4 Juni 2008.
111 Untung angka ini semakin menurun karena adanya kendaraan hybrid dan
kendaraan alternatif lain.
112 Jumlah penyelesaian Exxon Valdez dengan drastis dikurangi. Tuntutan di Florida
itu dibatalkan dalam bentuk class action. Akan tetapi kasus individu tetap
diteruskan sehingga perilaku perusahaan tembakau yang menyembunyikan
informasi dan tidak peduli, tetap menjadi perhatian.
113 Kepala tim ahli fisika untuk Smoke-Free Canada, Cynthia Callard memuji berbagai
kebijakan antirokok sejak akhir 1900-an. Kebijakan itu memuat kewajiban untuk
memuat peringatan yang lebih besar di bungkus rokok. “Smoking Falls to All-Time
Low In Canada,” dalam Ottawa Citizen, 12 Agustus 2005.
114 “How to circumvent advertising restrictions: the irrelevance of the distinction
between direct and indirect advertising,” oleh Luk Joossens, Maret 2001.
115 Ada 4.000 tipe kebakaran ini di tahun 2000, yang nilainya adalah DN $56.7 juta,
menurut Canada Safety Council.
116 Situs web U.S. National fire Protection Association, yang diakses Juli 2008.
117 Jika Anda belum pernah membaca Edward Tufte, saya anjurkan anda untuk
membacanya. Ahli statistik yang kemudian menjadi desainer ini adalah ahli soal
etika untuk memberikan informasi dengan cara yang bersih dan jujur. Mulailah
dari karya klasiknya The Visual Display of Quantitative Information, 1982.
118 “The Hundred-Dollar Laptop,” oleh Jason Pontin, Technology Review, Agustus
2005.

BAB 9: BAGAIMANA CARA BERBOHONG dan BERKATA JUJUR

119 Penelitian oleh Media Awareness Network, Ottawa, 2005.

BAB 10: MELAKUKAN KEBAIKAN adalah dengan BERBUAT BAIK

120 Menurut h2g2 dari BBC, 14.000.000.000 juta pulpen Crystal dari BIC terjual tiap
harinya.
121 www.oldcopy.net
122 Laporan manajemen Dewan Direksi BIC untuk tahun 2003 (Amerika Serikat)
123 Craddle to Craddle, William McDonough & Michael Braungart, 2002.

BAB 11: PERUBAHAN STANDAR PROFESIONAL

124 Icograda adalah International Council of Graphic Design Associations, IfI adalah
International Federation of Interior Architects/Designers, dan icsid adalah
International Council of Societies of Industrial dEsign.
125 “The New Annual Report,” dalam @issue Volume 13. Nomor 1, Musim Semi 2008.

BAB 12: APA YANG DAPAT DILAKUKAN SEORANG PROFESIONAL?

126 Wawancara pribadi dengan direktur pelaksana Icograda, 2007
127 Catatan akhir ini berakhir di sini.. anda juga bisa menjadi pengarang: pengarang
akan hidup anda. Apa yang bisa Anda lakukan hari ini dengan keterampilan
profesional Anda dan kesempatan untuk meninggalkan warisan yang Anda
harapkan?
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INDE K S
A

Absolut vodka. iklan, 86
Adbusters, 53, 142
Adobe Photoshop, 126
AIGA. Standar Praktik Profesional
(AIGA’s Standard of Professional
Practice), 25, 137, 161–162
air dalam kemasan, 5, 74
American Express di Beijing, 41
American states dan corporate
pencitraan, 44
anak. Lihat khalayak muda
anti-rokok. iklan, 87, 104, 111–113, 123
Aspe, Pieter iklan, 48
ancaman peradaban, 18–19

B

Baileys Original Irish Cream, 64
Ballmer, Steve, 29
bapak Internet, 29
Benson, Eric, 95
Berman, David perjalanan pribadi
mengubah kode etik, 162–164
Berners-Lee, Sir Tim, 142
BIC, 20
billboard. regulasi, 44–47
binatang untuk makanan. iklan, 70
bir. citra, 85
Blincoe, Karen, 138
BMW, 108
Body Shop, 80
bolpen untuk dibuang, 129–130
brand equity, 105–106
Brown, Bruce, 64
Bruinsma, Max, 142
Buchanan, Pat, 10
Bush, George W., 25

C

Calvin Klein, 94
Camel. rokok, 13, 81, 87
Candler, Asa Griggs, 31
carbon-neutral/carbon-positive, 132
Cerf, Vincent, 29
Chang, Don Ryun, 34
Chanel, 52
Choueiry, Halim, 70
cigarette advertising. Lihat tobacco
Cina, 20, 165
citra perusahaan (corporate branding
America states, 44
Coca-Cola. Lihat citra Coca-Cola
gedung olah raga dan stadion, 42
logo, 54
persamaan nama, 51–52
ruang bersama, 41
sebagai komoditi, 50
civilization design, 16–19
Coca-Cola, 20, 31
logo, 49
mesin, 32
Sinterklas, 31
Tanzania, 33–38
contoh etika real-time, 125–127
Cult Shaker. iklan, 6

D

Deklarasi Universal Hak Asasi
desain pemungutan suara, 9–12
Desain untuk Dunia, 139–140
desain untuk semua, 27–29, 141–142
Desain yang peduli, 140–141
DesignCanChange.org, 43, 151
Designers Accord, 151
Designers Without Borders, 38
Diesel, 18
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difabel, 27–29, 141–142
Do Good pledge, 146–147
komitmen pada janji, 156
profesionalisme, 150–151
tanggung jawab personal, 151–152
waktu untuk proyek sosial, 153–155
DOT (Designers of Today), 156
Douglas, Norman, 73

E

EIDD, 141
aspek eksternal, 42
Einstein, Albert, 105
Ekuan, Kenji, 139
Energizer, 62
etika. Lihat kode praktik
Ewen, Scott, 26

F

Field, Trevor, 88
Fiji, 4
Friedman, Thomas 59
Fuller, Buckminster, 1–3

G

Gandalf, 156
gambar sensual
laki-laki, 82
khalayak muda, 94–95
perempuan
air dalam kemasan. iklan, 74
daur ulang pasar baru, 81
gambaran tubuh, 6, 8–9, 77
iklan kopi 1952 di majalah
iklan politis, 79
konteks, 80
Life, 73
pencitraan tubuh, 76
solusi, 83
Sports Illustrated, 75
stereotipe muncul kembali, 81

teknologi. iklan, 78
tubuh yang terdistorsi, 79
Gandhi, Mahatma, 145
Gap, 102
Garam Morton, 63
Gardner, Howard, 65
Garland, Ken, 136, 159
Gauloises ad, 82
GDC Code of Ethics, 137, 156, 160
Geismar, Tom, 141
gelembung realitas, 24
Gendler, Amy, 76
Grafill’s Etiske Retningslinjer, 162–164
Grefé, Richard, xi
Guess jeans, 77

H

Hello Kitty gum, 89
hiv, 20
Hollerith, Herman, 28
Hugo Boss, 52

I

IBM, 28
Icograda, 137
iklan politis, 10–12, 79
INDEX, 83
INDIGO, 65
industri mobil, 4, 107–109
Internet
Panduan aksesibilitas isi situs, 142
pencitraan global, 58–59
Irwin, Terry, 71
ITC (Indian Tobacco Company), 116
iklan yang menipu
anak, 89
contoh, 4–5
kebohongan visual, 121–124
minum susu, 12
perempuan sebagai obyek, 8
politis, 9–12
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J

rokok, 13–15

Jacobson, Alan, 14
Jensen, Lene Vad, 156
Jesus. iklan, 103
Joe Camel, 87
Jordan, Michael, 55
judi, 92–93

K

Kalman, Tibor, 49
Kampanye Dove untuk kecantikan
yang sebenarnya, 83
Karjaluoto, Eric, 43
Kartun Muhammad, 70
kebohongan visual, 121–124
Kennedy, Russell, 65
Kennedy, John F., 42
Kenneth Cole, 22
kerentanan, target, 92–93
Kemasan kue Jepang, 4
kegiatan desain, 140–141
keserakahan, 98
kesamaan nama, 51–52
keterbacaan visual, 118
berlebihan, 123–124
memproses informasi, 122–123
contoh etika real-time, 125–127
pengenalan pola (real-time
pattern recognition), 122
Ketidaksetaraan, 141
khalayak muda, 87–91
gambaran sensual, 94–95
identitas, target, 91
Joe Camel, 87
McDonald’s, 88
pengenalan citra, 89
penipuan, 89
tanggung jawab sosial, 13–15
vulnerabilities, targeting, 92–93
krisis kredit perumahan, 23–24
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Klein, Naomi, 54
Klint, Lise, 83
Klotzel, Ruth, 46–47
Knight, Phil, 50
Kraft Foods, 57
Krebs, Kate, 129
Kurlansky, Mervyn, 124
kode praktik, 137
aiga’s Standards of Professional
Practice, 25, 137, 161–162
Association of Registered
Graphic Designers of Ontario,
137–138
Chinese, 165
contoh etika, 125–127
Kode Etikgdc , 137, 156, 160
Grafill’s Etiske Retningslinjer,
162–164
Icograda, 137
Norwegian, 165
konsumsi berlebih
penyebab pemanasan global, 25–
26
benda, 22–23
kredit perumahan, 23–24
Kopi. iklan di Majalah Life, 73
Konghucu, 31
konsumsi. Lihat konsumsi berlebih

L

La Maison Simons, 124–125
Lange, Jacques, 109
Lasn, Kalle, 53
Lee Kun-Hee 85
logo, 54. Lihat juga simbol
Coca-Cola, 49
Procter & Gamble, 65
Lubalin, Herb, 39

M

Mann, Steve, 61
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Marlboro, 20, 87, 101, 112–113, 116
Manusia, 141
Matthews, Kristin, 132
manifesto First Things First, 136,
142–143, 159
Mau, Bruce, 149
Mazda, 5
McDonald’s, 20, 60, 70, 84, 88
McLuhan, Herbert “Marshall,” 18
men, sexual imagery, 82
mempromosikan perilaku destruktif,
110
merancang ingatan, 65–68
Mercury autos, 106
Morley, Catherine’s No-Spec campaign,
151
Murrow, Edward R., xi

N

Naismith, James, 55
Nautica, 52, 80
Ng, Albert, 137
Nike, 50–51, 55
Kode Etik Norwegia, 165

O

Obama, Barack, 42
Oberst, Conor, 96–97
Ogilvy, David, 154
O’Reilly, Tim, 24
Old Milwaukee beer, 85
Orr, David, 17
Olimpiade Beijing, 56

P

pandemi global, 19
Panduan aksesibilitas situs internet
(Web Content Accessibility
Guidelines), 142
parfum dan gambar sensual, 94–95
Paxton, William M., 121, 135

Pears. sabun, 82
pemanasan global, 25–26
pencitraan
bir, 85
Coca-Cola, 31–38, 49
contoh positif, 62–63
global, 58–59
logo
merancang ingatan, 65–68
pengenalan dini, 89
penilaian, 55–57
persamaan nama, 51–52
Procter & Gamble, 65
produk tanpa beda signifikan, 86
pencitraan global, 58–59
pencitraan stadion, 42
pengenalan patron real-time, 122
people, planet, profit (triple bottom
line), 132
perempuan. Lihat gambaran sensual
periklanan. regulasi, 44–47
Perrier, 74
Peters, Robert L., 119, 127
Playboy Dutch site ad, 82
PlayPumps, 88
periklanan urban
legislasi billboard, 44–47
Coca-Cola, 32–38
korupsi dalam ruang bersama, 41
Kaleng daur ulang dan bangku
taman di Ottawa, 32–33
Parkir. simbol, 43
pledge. Lihat Do Good pledge
Paus John Paul II, 61
Procter & Gamble logo, 65
perubahan cuaca profesi, 135
mengadopsi perubahan dahsyat,
143
sertifikasi, 137–139
kode praktik, 125–127,
137, 160–162

INDEKS

Design for the World, 139–140
kegiatan desain, 140–141
desain untuk semua, 27–29, 141–142
eidd, 141
Manifesto First Things First, 136,
142–143, 159
profesionalisme, komitmen, 150–151
peruntungan, 106
profesi masa depan, 156–157
propaganda ide 29
pengaruh desainer, 99
Palang Merah, 63, 121
praktik desain yang berkelanjutan,
130–133
periklanan yang jujur, 61
industri mobil, 107–109
efisiensi, 106–107
contoh, 62–63
profitability, 106
contoh etika real-time, 125–127

R

Redenbacher, Orville, 63
Rambu Parkir, 43
re-nourish.com, 95
r.g.d. (Registered Graphic Designer),
137–138
Riehle, Ted, 44
Robbins, Tom, 94
Rosenberg, Steven, 27

S

Sagan, Carl, 58
Salvation Army, 102
Sanderson, Brenda, 112
Santa Claus, iklan 31, 110
São Paolo, Brazil billboard ban, 45–47
Sappi Papers’ Ideas That Matter
program, 124
sebagai komoditi, 50
Se-hoon, Oh, 58
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sertifikasi, 137–139
Shapiro, Robert, 21
simbol. Lihat juga logo
aksesibilitas, 69–70
kekuatan, 67–68
merancang ingatan, 65–68
Parkir, 43
pengenalan, 65
Simons, Peter, 124–125
Spiekermann, Erik, vii–ix
Sports Illustrated edisi baju renang, 75
Stairs, David, 38
susu kedelai, 69
Suzuki, David, 21
swastika, 66

T

Taipei 101, 21
tanggung jawab personal, 151–152
tanggung jawab profesi, 111
Tanzania
pencitraan Coca-Cola, 33–38
malaria, 38–39
teknologi
difabel, 27–29
gambaran perempuan sensual
dalam iklan, 78
Internet, pencitraan global, 58–59
tembakau, 5, 13–15, 82
Camel, 81, 87
ITC (Indian Tobacco Company), 116
kesepakatan, 110
kontrol legislatif, 116–117
Marlboro, 87, 101
perempuan dalam iklan, 81
point-of-sale advertising, 114–115
regulasi di Kanada, 111–112
rokok anti bakar, 118
tanggung jawab, 110
The Little Prince, 155
tip untuk perubahan, 144–145
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Thomas, Sophie, 132
Time. majalah, 177
Tommy Hilfiger, 23
transistor, 28
triple bottom line, 132
tubuh wanita, 76
Tufte, Edward R., 89

U

u.s. gaap (Generally Accepted
Accounting Principles), 57

V

Vermont, 45
Virginia Slims, 81

W

waktu untuk proyek yang bertanggung
jawab, 153–155
Wang, Min, x
Warren, William, 128
Woolmark, 63
World War II. poster, 22
Wright, Ronald, 16

“AndA tidAk selesAi menulis buku; AndA meninggAlkAnnyA.” Cerdyu brown

DISKUSI
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P ERTAN YA AN U N T UK D I D I S K U S I K A N
1. Inisiatif apa supaya berhasil, membutuhkan kelompok desainer, dan
bukan hanya satu?
2. Kapankah seksualitas boleh saja dipakai dalam iklan? Atau sampul
depan majalah?

3. Haruskah desainer grafis bersertifikasi?
4. Kapan saatnya bagi desainer grafis untuk berkata tidak?
5. Kalau anda bisa meloloskan satu aturan untuk menghadapi
tantangan terbesar yang sedang dihadapi, apa itu?
6. Bagian mana dari Sumpah Kebaikan yang bisa dilakukan oleh
profesi lainnya?
7. Mecca-Cola kini tersedia di Timur Tengah. Apakah Mecca harus
keluar dari monopoli budaya milik Coke?
8. Bagaimana teknologi jejaring sosial bisa digunakan untuk
membantu solusi etika kerja?
9. Apakah mendesain sebuah iklan kendaraan SUV tidak etis secara
fundamental?
10. Bila krisis lingkungan sudah diselesaikan, apa tantangan besar
berikutnya yang harus diselesaikan oleh desainer grafis?
11. Apa yang membuat anda belum mulai?

178

DO GOOD DESIGN

UCAPAN TERIMA KASIH

SEKELOMPOK KECIL WARGA NEGARA yang PEDULI
Kesuksesan dari epidemi sosial mana pun
tergantung pada keterlibatan orang yang memiliki
keterampilan sosial khusus dan langka.
MALCOLM GALDWELL
Terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu
terciptanya karya ini, terutama Cynthia Hoffos, yang dengan tak
kenal lelah dan dengan penuh cinta, membuat karya ini dari
semula abu-abu menjadi hitam dan putih.
Arturo de Albornoza (Mexico City)
Nart Amer (Dubai)
Brigitte Appelong (Oslo)
Hilary Ashworth (Toronto)
Walid Azzi (Birut)
Anna Barton (Praha)
Dr. El Berman (San Diego)
Hannah Langford Berman (Ottawa)
Reva Berman (Ottawa)
Dr. Shier Berman (Ottawa)
Shirley Berman (Ottawa)
Diego Bermudez (Bogota)
Sherry Blankenship (Doha)
Karen Blincoe (Devon)
Carlo Branzaglia (Bologna)
EenButler (London)
Peggy Cady, FGDC (Victoria)
Leonardo Castillo (Recife)
Don Ryun Chang (Seoul)
Brian M. Chee (Daegu)
Halim Choueiry (Jounieh)
Amy Chow (Hong Kong)
David Coates, FGDC (Vancouver)
Christopher Corneau (Ottawa)
Patrick Cunningham (Ottawa)
Sara Curtis (Toronto)
Du Qin (Beijing)
Eric Dupuis (Montreal)

Steve Eichler (Calgary)
Ray Farmilo (Ottawa)
Chantal Fontaine (Montreal)
Dr. Alan Frank (Ottawa)
Gao Gao (Beijing)
Catherine Garden, FGDC (Calgary)
Andrea Gardner (Ottawa)
Ken Garland (London)
Amy Gendler (Beijing)
Shaun Goerge (New Minas)
Piead Gomez (Bogota)
Richard Grefe (New York)
Paul Gross (Ottawa)
David Grossman (TelAviv)
Kenroy Harrison (Tokyo)
Zelda Harrison (Los Angeles)
Jessica Friedman Hewitt (New York)
Anne Mette Hoel (Oslo)
Cynthia Hoffos, FGDC (Ottawa)
Jannicke Helen (Oslo)
Ryan Iler (Ottawa)
Lene Vad Jensen (Kopenhagen)
Trevor Johnson (Ottawa)
Russel Kennedy (Melbourne)
Pete Kercher (Como)
Jinwon Kim (Seoul)
Warren Kinsella (Calgary)
Kris Laasen (Vancouver)

U CA PA N T E R I M A K A S I H

Lise Vejse Klint (Kopenhagen)
Ruth Klotzel (Sao Paolo)
Mervyn Kurlansky (Hornbaek)
Jacques Lange (Tshwane)
Lee NAwon (Seoul)
Marc Lefkowitz (Kopenhagen)
Laszlo Lelkes (Budapest)
Liu Bo (Beijing)
Felice Cesar Londono (Manizales)
Boris Ljubicic (Zagreb)
Sabina Lysnes (Thunder Bay)
Mary Ann Maruska, FGDC (Oakville)
Peter Martin dan untanya (Doha)
Rod Nash, R.G.d. (Toronto)
Jan Neste (Oslo)
Paul Nishikawa, MGDC (Calgary)
Ian Noble (London)
Robert L. Peters, FGDC (Winnipeg)
Tomasz Pirc (Maribor)
Steven Rosenberg, FGDC (Winnipeg)
Thomas Rymer (Moskow)
Hashem Salameh (Bahrain)
Brenda Sanderson, FGDC (Montreal)
Mike Shahin (Ottawa)
Sudhir Sigurdson (Ottawa)
Steve Spalding (Gainesville)
Erik Spiekermann (Berlin)
Jan Stavik (Oslo)
Marie Stradeski (Cape Breton)
Anne Telford (San Francisco)
Sopie Thomas (London)
Peggy Varner (Ottawa)
Omar Vulpinari (Milan)
Joel Wachman Cambridge)
Min Wang (Cina)
Matt Warburton, FGDC (Vancouver)
William Warren (London)
Kernaghan Webb (Toronto)
Matt Wills (Richford)
Matt Woolman (Richmond)
Xiao Yong (Beijing)
Zheng tao (Beijing)
Adbusters Media Foundation (Kanada)
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AIGA (Aerika Serikat)
Applied Arts (Kanada)
Association of Registered Graphic
Designers of Ontario (Kanada)
C3 Design (Kanada)
California Department of Public
Health (Amerika Serikat)
Central Academy of Fine Arts (Cina)
Concordia University (Kanada)
EIDD (Eropa)
Federal University of Pernambuco
(Brazil)
The Globe & Mail (Kanada)
Grafill (Norwegia)
Hong Kong Design Centre (Hong kong)
Hungarian Academy of Fine Arts
(Hungaria)
ICIS (Denmark)
Icograda (Bumi)
Ikea (Norwegia)
Kontrapunkt (Denmark)
Lebanese Amerian Univeristu
(Lebanon)
Leo Burnett (Afrika Selatan)
London College of Communication
(Inggris)
Magdalena Festival (Slovenia)
Norwegian Design Council (Norwegia)
Origin Instruments (Amerika Serikat)
Sanford Corporation (Amerika Serikat)
Sappi Papers (Afrika Selatan)
Society of Graphic Designers of
Canada (Kanada)
Union for Democratic communications
(Amerika Serikat)
Universidad de Caldas (Kolombia)
Virginia Commonwealth University
(Amerika Serikat, Qatar)
Wallpaper (Inggris)
Yarmouk University (Yordania)
Yang menjual Coca-Cola (di mana pun
anda berada)

180

DO GOOD DESIGN

FOTO: HEADLIGHT

TENTA N G P EN G AR AN G

T E N TA N G P E N U L I S

180

lebih jauh tentang Anda..
selalu tentang david..

David Berman berpengalaman lebih dari 25
tahun dalam bidang desain dan strategi
komunikasi. Sederet penghargaan atas karyakaryanya diperoleh, antara lain untuk IBM,
International Space Station, Health Canada,
Inter Pares, Aga Khan Foundation, Sierra Club,
Canada Broadcasting Corporation, dan tiga
buah situs terbesari di Kanada. Telah lama dia mempunyai minat akan
desain yang sederhana dan mudah dicerna. Oleh karena itu dia
menghasilkan proyek untuk Justice Canada, Ontario Soil and Crop
Association, dan Ontario Literacy Coalition.
David mempunyai teknik dan motivasi untuk mengaplikasikan
strategi, desain, etika, dan pencitraan kreatif dalam komunikasi bisnis.
Sebagai seorang ahli strategi, desainer, dan tipografer sejak 1984, dia
telah bekerja untuk membuat aturan praktek etis berhubungan dengan
tanggung jawab sosial seorang desainer. Bukan hanya di Kanada, tapi
juga di seluruh dunia.
Dalam perjalanannya, dia menjabat sebagai presiden pertama
terpilih Association of Registered Graphic Designers of Ontario (badan
sertifikasi untuk desainer grafis di Amerika Utara) dari 1997 hingga
1999. Dia menyusun peraturan asosiasi itu dan Rules of Professional
Conduct, dan juga sebagian isi ujian akreditasi mengenai etika dan
tangggung jawab profesional. Di tahun 1999, David memperoleh gelar
Fellow dari Society of Graphic Design of Canada. Penghargaan paling
tinggi untuk desainer grafis profesional di negara itu, dan terpilih
sebagai ketua etika nasional di tahun 2000, yang terus dia jabat hingga
sekarang. David sekarang menjabat di tahun kedua sebegai direksi
Icograda, badan dunia untuk desain komunikasi. Dia juga anggota GDC,
AIGA, IFPA, dan Sahabat IEDD.
Mungkin minat terbesarnya adalah sebagai pembicara ahli. Dia
berbicara di berbagai konferensi tentang peran para profesional dalam
memperbaiki kondisi umat manusia dan lingkungan global. Kegiatan
ceramah dan karya pengembangan profesional telah membawanya ke
lebih dari 20 negara.
Kunjungilah www.davidberman.com/about untuk informasi lebih banyak
tentang David, atau untuk memintanya menjadi pembicara.

