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ABSTRAK

Maulana  Sutikno,  Erik.2006.  Perancangan  Media  Informasi  dan  Komunikasi  
Jurusan  Seni  dan  Desain  Fakultas  Sastra  Universitas  Negeri  Malang.  
Program  Studi  Desain  Komunikasi  Visual  Jurusan  Seni  dan  Desain 
Fakultas  Sastra  Universitas  Negeri  Malang.  Pembimbing  (I)  Drs. 
Pujiyanto, M.Sn, (II) Rudi Irawanto, S.Pd, M.Sn.

Kata-kata  kunci:  perancangan,  media  informasi  dan  komunikasi,  situs  web, 
jurusan seni dan desain

Media informasi dan komunikasi memasuki era baru dimana media situs 
web adalah salah satu yang terpenting. Situs web merupakan salah satu aplikasi 
populer internet yang tak terbatas ruang dan waktu. Situs web dapat membawa 
bentuk informasi dalam teks, gambar, video dan animasi. Situs web juga dapat 
menjadi media komunikasi interaktif dalam bentuk teks seperti  mailing list dan 
forum. Dari beberapa keuntungan tersebut, maka situs web dipilih sebagai media 
informasi dan komunikasi Jurusan Seni dan Desain.

Perancangan media informasi  dan komunikasi  Jurusan Seni  dan Desain 
dalam bentuk situs web juga membutuhkan media pendukung yang tepat. Media 
pendukung tersebut harus memenuhi tingkat keefektifan yang dipengaruhi oleh 
tiga faktor, yaitu jangkauan/reach, frekuensi dan impact. 

Metode  perancangan  situs  web  merupakan  hasil  penyesuaian  dari 
pervasive  usability  yang  melalui  tahapan  sebagai  berikut;  (1)  observasi  dan 
wawancara; (2) pengumpulan data dan analisa; (3) konsep desain dan thumbnail 
media  informasi  dan  komunikasi  Jurusan  Seni  dan  Desain;  (4)  produksi;  (5) 
produk akhir perancangan. Produk akhir perancangan adalah media utama situs 
web dan satu paket media pendukung. 

Situs web Jurusan Seni dan Desain terdiri dari 4 fitur utama, yaitu jurnal, 
jurusan,  dosen dan portofolio.  Gaya desain yang dipilih  adalah  liquid,  dimana 
halaman situs web selalu memenuhi layar monitor. Tema desain  modern simple 
dengan menonjolkan mural kampus sebagai identitas jurusan. Basic color scheme 
yang  pilih  adalah  klasik  biru  dengan  konsep  kombinasi  warna  split  
complementary dan  warna  netral.  Penggunaan  dua  konsep  kombinasi  warna 
sekaligus untuk bisa mencapai efek modern simple. Media pendukung terdiri dari 
neonbox, spanduk, mural kampus, stiker cutting, kalender, cover buku panduan, 
T-Shirt, mug, gelas dan asbak. 

 Dari  perancangan  media  informasi  dan  komunikasi  Jurusan  Seni  dan 
Desain diperoleh kesimpulan bahwa untuk mencapai tujuan media informasi dan 
komunikasi yang efektif dibutuhkan dua media, yaitu media utama dalam bentuk 
situs web dan media pendukung sebagai media sosialisasi situs web. Pemanfaatan 
media  situs  web  dapat  digunakan  untuk  melengkapi  perkuliahan  dengan 
pemberian materi perkuliahan dan juga pengumpulan tugas perkuliahan.
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