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Desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan 

teks artistik (tipografi) dan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan. 

Desain grafis diakui sebagai sebuah karya seni rupa yang kaya akan berbagai 

macam teknik untuk menghasilkan karya yang dibuat, pembuatan karya dari cara 

manual sampai digital. Desain grafis juga mempunyai dampak yang besar kepada 

masyarakat sebagai khalayak sasaran, karena keberadaannya mampu 

menginformasikan suatu fenomena tertentu.Dalam karya ini, desain kaos dibuat 

untuk kepentingan kampanye go green. Kaos kampanye go green ini mempunyai 

misi yang mulia yaitu berisi kritikan, himbauan dan saran seputar bahaya 

kerusakan lingkungan, serta ajakan kepada masyarakat untuk menghijaukan 

kembali lingkungan sekitar. 

Tujuan proyek studi ini adalah (1) ingin berkreasi dalam merancang karya 

desain komunikasi visual sebagai wahana pengembangan ilmu dan keterampilan, 

(2) merancang media informasi atau kampanye dalam bentuk desain grafis pada 

kaos, (3) alternatif pendukung kampanye Go Green melalui desain grafis pada 

kaos. 

Dalam berkarya, digunakan teknik komputer grafis untuk menghasilkan 

gambar-gambar dengan bentuk yang dikehendaki. Selanjutnya desain yang sudah 

jadi dicetak dengan teknik cetak saring (sablon) di atas sebuah kaos berbahan 

katun. Pada tugas akhir ini, disajikan dua belas karya desain kaos beserta deskripsi 

dan analisisnya. 

Hasil tugas akhir ini berupa karya sablon pada kaos sebagai media 

kampanye Go Green. Jumlah karya 12 buah dengan ukuran yang bervariasi, objek 

gambar disablon pada bagian dada dan logo yang diletakan di bagian belakang 
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kaos. Karya-karya yang dihasilkan dianalisis makna, bentuk dan proses 

berkaryanya. Karya siap dipamerkan. 

Dengan berkreasi pada media kaos ini, diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan dalam berkreasi desain, sebagai media untuk memberikan kritik, 

himbauan dan saran seputar go green, serta ajakan kepada masyarakat untuk 

menjaga lingkungan.   
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