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Dokumen ini berisi panduan ringkas, agar setiap lapisan masyarakat 
kota Bandung dapat turut berpartisipasi dalam mewujudkan 
momentum desain kota melalui Bandung Design Biennale 2021 
secara nyata dan inklusif dengan semangat kebersamaan. 

Setiap warga, yang berdomisili, tinggal, atau sedang sementara 
berada di Kota Bandung sampai dengan bulan November 2021 
berkesempatan untuk memperkaya makna Bandung dengan 
merancang dan memproduksi aset visual bagi Bandung Design 
Biennale 2021. Tidak ada batasan umur, jenjang pendidikan, maupun 
jenis pekerjaan untuk dapat berpartisipasi dalam merespon desain 
identitas visual ini.

Tentang Desain Partisipatori

Desain identitas adalah sebuah kombinasi bagaimana sesuatu dapat 
berkomunikasi melalui bentuk, warna, tipografi dan grafis. Desain 
identitas dirancang oleh desainer grafis untuk mengomunikasikan 
sebuah perusahaan, jenama, produk, jasa, atau apapun yang bersifat 
publikasi terbuka untuk merefleksikan nilai tertentu. 

Dalam proses merancangnya, terdapat beberapa metode. Salah 
satunya adalah identitas yang dinamis (dynamic identities). Metode 
ini menghasilkan suatu identitas yang dirasa “hidup”, berbeda 
dengan metode pada umumnya yang konvensional dan statis. 
Metode ini juga memberikan peluang untuk menyampaikan nilai-nilai 
yang lebih dalam dan luas dari sebuah identitas melalui aset visual 
yang diartikulasikan dalam sebuah keberagaman tapi terjaga dalam 
sistem yang konsisten.

Pertanyaan untuk membantu mengembangkan imajinasi Anda

Semua karya selalu datang dari imajinasi. Dengan memvisualisasikan 
dan membayangkan, kita bisa mendapatkan sebuah gambaran 
mengenai apa yang ingin kita utarakan. 

Dalam kesempatan ini, coba Anda bayangkan pertanyaan berikut: 

1. Bagi saya, objek yang paling berkesan di Bandung itu adalah...
2. Saat saya membayangkan kota Bandung, yang saya lihat adalah...
3. Hal apa yang menggambarkan dirimu sebagai orang Bandung? 
4. Apa yang terlintas dalam pikiran anda saat memikirkan Bandung? 
5. Karena saya orang Bandung, saya berharap kota ini menjadi...

Setelah mencoba membayangkan pertanyaan di atas, biasanya yang 
muncul adalah hal-hal yang berkesan bagi Anda pribadi, dan 
sehingga menjadi suatu pengalaman atau sebuah harapan. Namun, 
terkadang, sulit untuk menuangkan pemikiran seperti 
momen-momen itu dalam sebuah gambar. Maka, coba 
ekspresikanlah hal-hal tersebut hanya dalam elemen garis dan 
bentuk yang menghasilkan gambar yang abstrak. Gambar yang 
abstrak dapat menyimpan ekspresi yang dalam. Selain itu, berkat 
karakteristik yang unik dari setiap orang, garis dan bentuk yang 
dihasilkan menjadi otentik.

Catatan untuk profesi desainer

Apabila Anda berprofesi sebagai desainer yang turut berpartisipasi, 
Anda tentu paham bagaimana cara mengejawantahkan gagasan 
serta imajinasi dalam sebuah karya. Maka, bentuk selain gambar 
abstrak sangat diperbolehkan demi menyampaikan gagasan dengan 
lebih presisi, eksekusi secara digital, 3D, proses manual.

Setelah melalui proses pembayangan di atas, ada beberapa batasan 
yang perlu diketahui agar identitas visual ini dapat terjaga 
konsistensinya, yaitu:

1)    Aset yang dirancang hanya perlu digambarkan dalam
       1 (satu) warna. 
2)    Warna tersebut bisa berbentuk penuh, arsiran, transparansi, 
       atau apapun. 

Panitia BDB21 akan mengkonversi gambar tersebut dalam format 

digital untuk mempermudah pengaplikasian serta pengarsipannya. 
Setiap partisipan wajib melengkapi biodata: nama lengkap, umur, 
jenis kelamin dan penjabaran maksud dari gambar atau visuaslisasi 
yang dituju.

Lengkapi formulir respon (terlampir) beserta gambar yang Anda 
buat. Lalu, foto atau pindai dengan pencahayaan yang baik dan 
kirimkan melalui info@bandungdesignbiennale.com dengan subjek: 
[Partisipan Grafis] Nama, umur dan profesi. Contoh: [Partisipasi 
Grafis] Adri Arifin, 25, Desainer Produk

Gambar yang anda buat, selain akan diarsipkan menjadi salah satu 
manifestasi grafis masyarakat kota Bandung (non-komersil), juga 
akan digunakan untuk menjadi bagian identitas visual Bandung 
Design Biennale 2021 dalam beragam bentuk implementasi 
(komersil), seperti publikasi resmi berupa poster acara, merchandise 
resmi BDB21, instalasi publik, dan sebagainya, serta keperluan 
publikasi digital & motion graphic dalam media website, Instagram 
dan YouTube.

Khusus untuk desainer, kirimkan dalam format JPEG, PNG atau PDF 
editable dengan besar file tidak melebihi 20MB. 

Untuk informasi dan pertanyaan lebih lanjut (FAQ), silakan masuk ke 
website resmi Bandung Design Biennale 2021: 
https://bandungdesignbiennale.com/id 

Demikian panduan ringkas dari kami mengenai identitas visual ini, 
mari berpartisipasi dan berkarya bersama untuk Bandung lebih baik 
lagi. Selamat berkarya!
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*Untuk mewakili nilai otentik warga Bandung, gambar yang dibuat adalah suatu ekspresi dari 
representasi individu, bukan kelompok, studio, institusi atau perusahaan. 

*Contoh disertakan dihalaman terakhir
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Nama
Umur
Alamat

Profesi
E-Mail
Instagram

L/P*

*Lingkari pilihan yang dipilih

17x17cm

Halaman ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan. Foto dengan pencahayaan yang rata atau 
pindai halaman ini ke info@bandungdesignbiennale.com dengan subjek [Partisipan Grafis] 
Nama(spasi)Umur(spasi)Profesi sebelum tanggal 30 September 2021 pukul 10 malam.
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Penjabaran Visual

Opsi penjabaran visual ini bersifat opsional. Bagi anda yang ingin menjabarkan mengenai
apa yang telah dibuat, silahkan ditulis/ketik secara langsung dan perbanyak halaman ini 
sesuai kebutuhan anda.
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Berikut adalah contoh-contoh objek yang dapat digambar. Pastikan 
gambar yang anda ekspresikan hanya dalam elemen garis dan 
bentuk (tulisan serta ilustrasi kompleks tidak direkomendasikan) 
dan hanya menggunakan 1 warna (pemilihan warna bebas, gradasi 
dan transparansi memungkinkan selama 1 warna). Pada beberapa 
publikasi nanti, nama anda akan muncul bersamaan dengan gambar 
yang telah anda buat sebagai identitas singkat perancang.

Kholis Dzikrillah, 26 tahun
Desainer Grafis

Asrul Adam, 25 Tahun
Desainer Grafis

Bilhaqy Islam, 29 Tahun
Account Manager

Binar Kamala Affandi, 5 tahun
Taman Kanak-kanak
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Contoh (lanjutan) serta hasil yang diharapkan dalam partisipasi 
grafis BDB21 ini. Hindari pengolahan gambar yang terlalu 
kompleks seperti pemandangan, arsiran yang terlalu tipis, 
kata-kata/tulisan, ilustrasi (manual/digital) yang kompleks dan 
terlalu banyak dimensi/tekstur.

Hindari batas gambar, selalu pastikan 
gambar yang ada buat ada di dalam area 
gambar yang disediakan.

Nurul Fajriyati, 21 Tahun
Mahasiswi Psikologi

Amalia Nabila, 23 Tahun
Mahasiswi DKV

Hindari gambar yang terlalu kompleks 
seperti pemandangan atau terlalu banyak 
penggayaan dalam 1 gambar dan lainnya.
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Selalu ingat bahwa gambar yang akan 
anda buat adalah berupa aset grafis 
yang akan digunakan lagi, bukan sebuah 
gambar jadi/artwork.

Untuk mempermudah menggambar banyak objek, anda bisa 
membuat sketsa terlebih dahulu agar terproyeksikan secara baik 
dalam area gambar seperti dalam contoh diatas.
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Berikut adalah contoh implementasi respon grafis yang telah diolah 
dan digunakan, juga akan dirancang kedepannya. Gambar berikut 
berupa poster acara versi rancangan awal untuk perhelatan BDB21 
di bulan November mendatang.

Programs:
Exhibition, Conference, Talks, 

Residency, Project Presentation, Movie 
Screening, Fair, Cultural Exchange, 

Workshop, Open Studio, Forum, Feature 
Projects, Market

Information Center:
Gramars | Jl Cihapit No. 6. Bandung
http://Bandungdesignbiennale.com

instagram.com/bandungdesign biennale

Open Call from
1 - 27 August 2021

Main Event
1 - 30 November 2021

MAPPING
THE  COMMONS
ACROSS
THE SPECTRUM


