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esign creates culture. 
Culture shapes values. 
Values determine the future.

D
Robert L. Peters
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S A L A M,
Arlianus Hidayat
Seorang perancang grafis asal Jakarta. 
Arli, begitu panggilannya baru saja dinyatakan
lulus dari studi rancang grafis di Universitas 
Multimedia Nusantara. Seorang yang ambivert dan 
berkemauan penuh untuk meraih citanya. Arli menaruh 
minat pada illustrasi dan branding. Gemar berpikir, 
oleh sebab itu ia sangat menghargai proses dari 
terjadinya desain. 

Selain itu Arli juga gemar untuk memandang dunia, 
Arli gemar akan sastra terutama puisi serta melihat 
foto-foto mutakhir di akun instagramnya.

Arli bisa dihubungi di 

telepon selular: 0818 - 0812 - 3447

surel: arlianushidayat@gmail.com

{ Pengalaman
berorganisasi
2014 -  Konsultan desain Radio Active

2014 -  Koordinator publikasi ULTIGRAPH 3.0

2013 -  Komite dekorasi Festival Tangerang

2013 -  Tim pameran desain Univeritas Multimedia 

            Nusantara

2013 -  PIC orientasi mahasiswa baru Universitas 

            Mulimedia Nusantara

2010 - Ilustrator untuk Virus DreamunusNekatisimus 

           novel dari Putri Rindu Kinasih

2011 - Ilustrator untuk Teman Ketjil

2013 - Desainer grafis di Clio Intersolution Interior 

           Design

2014 - Kerja praktek di Desain Grafis Indonesia

Pengalaman
berkarya



Isian dari
rekam kerja
Berikut merupakan isian dari rekam kerja
Arlianus Hidayat. Rekam kerja yang ada merupakan 
kumpulan karya kerja yang sebelumnya telah 
dipilah dan disusun sejak tahun 2013 hingga 2015. 
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Mater Dei adalah sebuah sekolah yang
memiliki brand postioning sebagai 
sekolah Katholik di kawasan Pamulang 
yang fokus untuk membimbing karakter 
para siswanya dengan berorientasi 
kepada nilai-nilai pada Bunda Allah 
yang juga sesuai dengan arti dari 
nama Mater Dei 

Rebranding yang dilakukan merupakan 
pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah 
Branding pada 2014

Mater Dei
Rebrand
2014

Stationary
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Sistem grid  pada logo horizontal
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X

1/2x6/16x

Gradasi pada Logo
MaterDei

Logo sekolah Mater Dei menggunakan warna biru dengan 
permainan saturation sehingga terjadi gradasi pada warna 
logo. Untuk menjaga konsistensi gradasi pada logo, maka 
pada halaman ini telah diatur proporsi dari perbedaan 
warna yang ada. Adapun warna yang terdapat pada palet 
warna disamping sudah terlampir pada bagian nilai warna.

RGB
CMYK
HEX

16/87/160
96/73/5/0
#1057A0

RGB
CMYK
HEX

35/55/113
100/90/27/13
#233771
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X

1/2x6/16x Aturan gradasi pada logo horizontal
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Nilai Warna
MaterDei

RGB
CMYK
HEX

RGB
CMYK
HEX

RGB
CMYK
HEX

RGB
CMYK
HEX

RGB
CMYK
HEX

225/225/225
0/0/0/0
#FFFFFF

135/136/136
50/41/41/5
#878888

255/166/23
0/40/99/0
#FFA617

251/186/24
1/29/99/0
#FBBA18

16/87/160
96/73/5/0
#1057A0

RGB
CMYK
HEX

35/55/113
100/90/27/13
#233771

Warna yang digunakan pada logo adalah biru dan kuning
yang merupakan representasi dari nilai intelektualitas dan 
nilai-nilai religiusitas yang terdapat pada Bunda Allah.

Pengunaan warna tersebut diharuskan penggunaannya
untuk menjaga konsistensi warna pada logo dengan 
standar spesifikasi CMYK dan RGB.
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Besar Minimum Logo
MaterDei

Logo terkecil yang dapat dipakai berukuran 
2,53 cm x 2,45 cm agar tetap menjaga keterbacaan dari 
pembaca. Penggunaan logo yang melebihi ukuran 
tersebut sangat tidak dianjurkan. Aturan ini berlaku 
pada media cetak maupun digital.

2,53 cm

2,45 cm
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Brand Positioning
MaterDei

Menurut Kevin Lane Keller (2008), brand positioning  
adalah suatu kegiatan perusahaan untuk mendesain  
penawaran dan image sehingga memberikan nilai yang 
berbeda didalam pikiran konsumen.

Berdasarkan definisi tersebut, sekolah Mater Dei 
mempunyai brand positioning sebagai sekolah katolik 
ternama di kawasan Pamulang yang fokus membentuk 
karakter melalui nilai-nilai Bunda Allah. Para pengurus dari 
Sekolah Mater Dei fokus untuk membimbing karakter para 
siswanya dengan berorientasi kepada nilai-nilai yang ada 
pada Bunda Allah, yang juga sesuai dengan arti dari nama 
Mater Dei. 
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Konsep dan Arti Logo
MaterDei

Bulir-bulir padi berwarna putih melambangkan sebuah 
toleransi dan suatu respek antar sesama yang didasari
rasa tulus ikhlas.

Bentuk cahaya api yang merupakan simplifikasi dari   
lentera melambangkan semangat yang hendaknya 
dimiliki oleh setiap warga sekolah Mater Dei. 

Latar belakang berwarna dasar biru bergradasi semakin    
keluar semakin gelap melambangkan perasaan yang
mendalam serta keseriusan dalam berkonsentrasi 
menimba ilmu. Warna biru juga menyaratkan profesional-
isme, integritas, serta ketenangan. Bentuk persegi dengan 
siku tajam menggambarkan kedisiplinan dan ketegasan 
dalam aktivitas belajar mengajar di sekolah.

Perpaduan antara warna biru dan oranye pada tulisan 
“MaterDei” melambangkan suatu pendidikan yang 
terfokus, penuh dengan inovasi, dan pemikiran modern. 
Kata “Mater” dibuat lebih tebal untuk menonjolkan Bunda 
Maria sebagai pedoman dalam sekolah ini. 

1

2

3

4
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Tulisan Catholic School menggunakan karakter sans serif 
light dan berwarna abu-abu melambangkan sebuah seko-
lah katolik yang tegas dan dinamis, serta mampu membawa 
keseimbangan antara dunia pendidikan dan religiusitas.

5
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Supergraphic
MaterDei

Supergraphic merupakan elemen grafis tambahan untuk 
mendukung citra logo. Supergraphic biasanya tercipta dari 
potongan suatu elemen logo yang masih terlihat bentuk 
atau ciri khas dari logo utama tersebut. 

Elemen lentera pada logo
digunakan sebagai elemen
pembentuk supergraphic

+ =

Supergraphic akhir yang didapatkan

Supergraphic ini diambil dari logo Mater Dei sendiri 
dimana terdapat penggabungan antara dua elemen yang 
sama yakni lentera (representasi Bunda Allah). 
Penggabungan kedua elemen digambarkan pada ilustrasi 
di samping.
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Supergraphic bisa diletakkan di kiri dan kanan baik atas 
maupun bawah. Seperti yang terlihat pada contoh 
pengaplikasian supergraphic di atas. Disarankan tidak 
memakai lebih dari satu elemen supergraphic pada satu 
bidang agar nilai estetika dari supergraphic tersebut 
tidak hilang karena kesan berlebihan.  

Supergraphic berwarna kuning diaplikasikan pada bidang 
putih. Penggunaannya warna tidak terlalu kuat agar tetap 
terjadinya keseimbangan antara elemen utama dan 
supergraphic sendiri.

Cara pengaplikasian 
supergraphic yang benar 
pada bidang berwarna 
putih
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Brand Value
MaterDei

Respect

Respect atau saling menghormati satu sama lain 
merupakan nilai utama yang sangat dipegang teguh 
dalam kehidupan pembelajaran di Mater Dei. Rasa 
saling menghargai dinilai menjadi kunci utama dalam se-
buah hubungan yang baik dan terciptanya dunia 
yang penuh dengan kasih.

Bunda Allah

Bunda Allah yang merupakan arti dari kata Mater Dei 
sendiri merupakan pegangan utama dalam sekolah ini. 
Bunda Allah, atau yang kerap kita sebut Bunda Maria, 
diyakini sebagai sosok ibu yang mempunyai rasa rendah 
hati dan setia kepada Allah, serta kasih sayang yang tulus 
kepada putra-Nya serta sesama. Segala kebaikan dari 
Bunda Maria menjadi teladan serta landasan berdirinya 
sekolah Mater Dei.

1

2

(Edukasi) Sekolah Katolik

Sekolah Mater Dei merupakan sarana edukasi yang tidak 
hanya bertujuan untuk memberikan ilmu terbaik kepada 
para siswa, namun juga memberikan bekal kerohanian 
yang dipakai untuk menjalankan kehidupan sehari-hari.
terfokus, penuh dengan inovasi, dan pemikiran modern. 
Kata “Mater” dibuat lebih tebal untuk menonjolkan Bunda 
Maria sebagai pedoman dalam sekolah ini. 

3

Graphic Standard Manual Mater Dei 2014 9

Transformasi Logo
MaterDei

Transformasi logo yang dilakukan merupakan bagian dari 
rencana yang dijalankan dengan pemikiran sangat matang. 
Transformasi logo yang dilakukan tentunya tetap berakar 
pada nilai- nilai Sekolah Mater Dei sendiri yang telah 
ditanam sejak sekolah ini berdiri. 

Dengan rebranding ini diharapkan adanya pembahuruan ke 
arah yang jauh lebih baik dalam berbagai sisi. 
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Konfigurasi Logo
MaterDei

Logogram

Logotype

Logo Mater Dei terdiri dari dua elemen utama, yaitu 
logogram dan logotype. Logogram Mater Dei terdiri dari 
elemen bulir padi serta cahaya lentera, yang terdapat di 
dalam sebuah kotak bergradasi biru.

Warna didominasi oleh warna biru, yang melambangkan 
suatu kegiatan edukasi dan instansi pendidikan yang 
memfokuskan diri dalam suatu integritas, profesionalisme, 
serta ketenangan dalam berkonsentrasi.

Logotypenya sendiri pun terdiri dari kata Mater Dei, yang 
terletak di bagian atas, dan Catholic School, yang terletak 
di bawahnya.

Graphic Standard Manual Mater Dei 2014 13

Tampilan Logo secara 
vertikal

Tampilan Logo secara 
horizontal

Terdapat dua cara pengaplikasian logo, antara lain logo 
vertikal dan logo horizontal.Pemakaian kedua logo 
tersebut disesuaikan sesuai dengan bidang yang lebih fit 
area gunanya. 
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Tata Cara Penggunaan Logo
MaterDei

Logo merupakan atribut utama yang terlihat secara fisik.
Oleh sebab itu wajah logo tidak deperkenankan untuk 
berubah untuk menjaga konsistensi dari logo tersebut. 

Contoh penggunaan logo yang salah.: dilarang mengubah, 
memanipulasi, maupun menghias logo. Peraturan ini harus 
dipatuhi agar tidak mengurangi nilai dari logo itu sendiri, 
serta mengurangi pemahaman ganda atau ambigu dari 
masyarakat akibat logo yang tidak konsisten.

1. Dilarang mengubah posisi dari logo
2. Dilarang menarik logo
3. Dilarang mengubah arah elemen logo
4. Dilarang mengubah warna logo
5. Dilarang menghilangkan sebagian dari bagian logo
6. Dilarang memberikan shadow atau effect pada logo
7. Dilarang mengubah hirarki (besar/kecil) bagian logo
8. Dilarang memutar logo

1

2
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3

4

5

6

7

8
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Zona Aman Logo
MaterDei

1/2 x

1/2 x

Zona aman merupakan daerah bersih yang harus 
dikosongkan pada pinggir area logo untuk mempertahankan 
keterbacaan yang jelas. Zona aman bersifat mutlak dan tidak 
boleh diubah dari aturan pengukurannya di berbagai media. 

Zona aman pada logo horizontal
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Zona aman pada logo horizontal

1/2 x

1/2 x
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Ssitem Grid Logo
MaterDei

x

x

x

Sistem grid  pada padi

Sistem grid  pada lentera

Grid System/Sistem Grid adalah suatu sistem yang 
digunakan untuk menentukan ukuran dan proporsi desain. 
Sistem grid penting untuk diperhatikan dalam merancang 
identitas visual milik suatu perusahaan agar terbentuk 
konsistensi terhadap citra dan visual suatu brand.

Graphic Standard Manual Mater Dei 2014 17

x

7/8x

Logotype pada kata MaterDei menggunakan huruf 
berjenis sans serif yakni Gill Sans MT yang dipadukan 
dengan kurva sehingga membentuk lengkung pada 
beberapa bagian dari anatomi huruf awal. Berbeda halnya 
dengan kata catholic school yang murni menggunakan 
Gill Sans MT.  Kedua baris logo type adalah rata tengah 
dan kerning pada logo type merupakan kerning default 
yang sebelumnya sudah diatur pada huruf Gill Sans MT 
sendiri.

Sistem grid  pada Logotype
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Tipografi
MaterDei

ABCDEFGHIJKLMNOQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Aa

Aa
Gill Sans MT 

Calibri 

Reguler, Italic, Bold, Bold Italic

Reguler, Italic, Bold, Bold Italic

Letter Mark

Gill Sans MT yang dikombinasikan dengan kurva 
melengkung pada logotype MaterDei merupakan huruf 
berjenis serif yang mampu merepresentasikan nilai dari 
MaterDei itu sendiri.

Pada logotype (MaterDei), merupakan huruf berjenis Gill 
Sans MT yang dimodifikasi. Jenis Bold pada kata Mater 
dan reguler pada kata Dei. Pada kata Catholic School 
menggunakan huruf berjenis Gill Sans MT regular.

Jenis Huruf Pendamping

Untuk pengaplikasian dalam banyak sekali media pada 
MaterDei, type jenis Calibri yang berkarakter sans serif 
digunakan pada setiap karya visual yang terbentuk.
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Customize Warna Pada Logo
MaterDei

Logo Positif

Logo Mater Dei memiliki logo positif  yaitu logo dengan 
warna tertentu yang dapat diletakkan pada bidang 
berlatar belakang putih. Warna logo sesuai dengan nilai 
perusahaan yang dicerminkan dalam logo.

Diapostime Logo

Diapostime logo digunakan apabila peletakan logo 
MaterDei di atas background yang berwarna gelap.

Greyscale Logo

Penggunaan logo grayscale dilakukan apabila logo 
diaplikasikan pada latar belakang berwarna abu-abu.
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Diapostime Logo

Diapostime logo digunakan apabila peletakan logo 
MaterDei di atas background yang berwarna gelap.

Greyscale Logo

Penggunaan logo grayscale dilakukan apabila logo 
diaplikasikan padalatar belakang berwarna abu-abu.

Diapositif logo

Greyscale logo

Graphic Standard Manual Mater Dei 2014 29

Latar Belakang
MaterDei

Selain menggunakan warna logo positif maupun 
diapostime yang mengharuskan latar belakang warna 
putih dan gelap, penggunaan warna latar belakang 
dengan konfigurasi disamping merupakan alternatif 
yang tepat. 
Penggunaan warna latar belakang selain yang
tertera disamping terutama warna cerah tidak 
disarankan penggunaanya karena dapat 
mengurangi unsur keterbacaan logo dan nilai esteti-
ka dari logo tersebut.

Pengaplikasian pada logo berwarna 
biru dengan kode warna  yang tertera 
dibawah diijinkan dengan syarat 
warna pada kata Mater pada logotype 
diganti dengan putih.

RGB
CMYK
HEX

35/55/113
100/90/27/13
#233771

Graphic Standard Manual Mater Dei 2014 32

Supergraphic berwarna putih diaplikasin pada bidang biru. 
Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya penggunaan 
warna yang tidak kuat tetap menjaga keseimbangan 
antara elemen utama dan supergraphic sendiri.

Cara pengaplikasian 
supergraphic yang benar 
pada bidang berwarna 
biru
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Gaya Fotografi
MaterDei

Foto merupakan salah satu bentuk visual yang mampu menunjang 
daya tarik para klien maupun calon klien. Dalam teknisnya, pen-
gambilan gambar yang akan dimasukkan ke segala media promosi 
Sekolah Mater Dei tidak dapat diambil secara sembarangan.
Berikut adalah standart yang ditetapkan dalam setiap komponen 
pengambilan foto:

Lighting/pencahayaan yang digunakan dalam pengambilan 
gambar ini diutamakan menggunakan ambient light, yaitu dengan 
menggunakan cahaya matahari dan sekitarnya, untuk menunjuk-
kan waktu pengambilan gambar di siang hari. Jika pengambilan 
gambar dilakukan di dalam ruangan dan dirasa cahaya kurang 
maksimal, maka pengambilan gambar dibantu oleh cahaya 
tambahan, seperti misalnya menggunakan flash dan soft box 

Lighting

Graphic Standard Manual Mater Dei 2014 36

Aplikasi
MaterDei

Aplikasi sangat dibutuhkan sebagai penunjang dalam 
menghubungkan sebuah brand dengan masyarakat luas. 
Karena itu Mater Dei sebagai institusi pendidikan dan juga 
sebuah brand juga turut menerapkan logo dalam segala 
aplikasi diantaranya stationary design, uniform, marketing 
kit, sign age, vehicle, dan merchandise.
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9 cm

5,5 cm

Production Brief
Ukuran    : 9 x 5,5 cm 
Berat  : 270 gsm White Cougar Opaque

Kartu pelajar

Grid System
Ukuran    : 9 x 5,5 cm 
Grid  : (baris*kolom)   16*32
Margin  : top & bottom: 12pt, left & right: 10pt
Typeface : Calibri

School Colateral
MaterDei
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Logo Ikan Bakar Manado (IBM) dirancang
sebagai identitas dari sebuah rumah makan 
ikan bakar khas Manado. IBM Berdiri tahun 
2013 lalu. Terletak di jalan Bungur Besar 
kawasan Kemayoran, Jakarta.

Ikan Bakar
Manado
2013

KomBHi.net hadir sebagai sebuah situs 
informatif yang menghadirkan segala 
informasi berkaitan dengan Jambi. 
Dengan itu, user akan jauh lebih mudah 
untuk mengenal provinsi ini lebih spesifik.  

komBhi.net
2014

Imago Pictura merupakan sebuah jasa di 
bidang fotografi yang baru dirintis pada 
2014. Mengabadikan moment adalah 
misinya.

Imago Pictura
2014
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Majalah Native merupakan majalah yang 
memiliki fokus kepada gaya hidup, baik itu 
dari segi musik, film, kuliner kekininan serta 
destinasi berkumpul yang mencerminkan nilai 
“anak muda”. Majalah yang dirancang 
merupakan pemenuhan salah satu tugas 
akhir mata kuliah publishing pada 2013 

Majalah
NATIVE
2013
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Tampilan halaman isi 
dari majalah NATIVE 
edisi Mei 2013
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Desain Grafis Indonesia Store, atau yang 
disingkat DGI Store merupakan sebuah
wadah yang hadir untuk mendistribusikan 
dan mengenalkan berbagai karya dari 
desainer, seniman, dan penulis sehingga 
dapat lebih di kenal oleh masyarakat luas. 
Bukan hanya itu DGI store juga hadir 
sebagai motor penggerak industri kreatif 
bangsa. Website DGI Store di rancang
sebagai bagian dari tugas yang 
dilaksanakan saat menjalani kerja 
praktek di DGI pada 2014

Desain
Grafis
Indonesia
Webstore
2014



STORE

Shopping
Confirmation

Shop Shipping
Data

Payment
Confirmation

CHECK OUT

Cart

@115.000

ITEM

3

QUANTITY

Shipping

345.000,-

TOTAL (RP)

Reguler Esok Sampai

Saya Seorang desainer 
Grafis T-shirt (M) (Black)
(2 pcs)

WEIGHT

100 gr

NO PRICE (RP)

1

6.000,-/kg

SHIPPING METHOD

21.000,-

Grand Total (Rp)

@90.0002 180.000,-
A–Z Archipelago

213 gr

2

*including cart & shipping 546.000,-

Jakarta (Grogol)

« Continue Shopping

Add a note to your order..

Download Our 
August Catalog

How to Order

Shipping Info

Payment Info

FAQ

Return Policy

Privacy Policy

Customer Service

About

Contact

Brands

Neo Permata B-55, Bintaro Jaya Sektor 9,
Tangerang 15227 Indonesia
T: +62 21 29237 900
F: +62 21 29237 833
store@dgi-indonesia.com

DGI Store Office

Subscribe

Receive our regular newsletter via email

Email address

© 2014 Desain Grafis Indonesia. All Rights Reserved. 

Legal

ProductsMy Cart (0)Home
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Ultigraph 3.0 ARTHESIGN merupakan wadah 
kreativitas kaum muda khususnya mahasiswa program 
studi desain grafis dan animasi. Acara ini diadakan 
pada tanggal 5-8 Mei 2014 di Universitas Multimedia 
Nusantara. Poster di atas merupakan poster pembicara 
dari berbagai seminar yang diadakan ULTIGRAPH 3.0

Poster
Pembicara
ULIGRAPH 
3.0
2014
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Infografis mengenai prosedur parkir
di UMN dibuat dalam rangka memenuhi 
tugas dari mata publishing pada 2013

Infografis
Prosedur
Parkir UMN
2013
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Jackie’s Day Friend adalah makanan 
ringan berupa biskuit berisi strawberry 
yang ditujukan bagi anak sebagai camilan 
mereka. Kemasan Jackie’s Day Friend 
dirancang sebagai pemenuhan ujian tengah 
semester mata kuliah publishing pada 2013  

Jackie’s Day
Friend
2013

Berbagai sisi dari rancang
kemasan Jackie’s Day Friend
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Sudah tidak bisa dimungkiri bahwa 
banyak anak usia dini sering bernyanyi lagu 
dewasa, lagu -lagu yang sesungguhnya 
tidak diperuntukkan oleh mereka. Untuk 
menanggapi fenomena sosial ini, saya 
merancang Rido dan Sella. Sebuah aplikasi 
menyanyi lagu anak-anak Indonesia yang 
dikemas dalam petualangan seru juga 
menarik. Aplikasi ini ditempatkan pada 
mobile device dengan platform Android. 
Rido dan Sella dirancang sebagai bentuk
pemenuhan tugas akhir guna memperoleh 
sarjana desain. 

Rido
& Sella
2015
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Dalam rangka hari jadi majalah 
TH!NGS yang pertama, TH!NGS 
mengadakan kompetisi rancang 
sampul majalah. Bagi yang menjuarai, 
karyanya akan digunakan sebagai 
sampul dari TH!NGS edisi 14, Maret 
2015. Saya ikut meramaikan kompetisi 
ini dan menjadi salah satu dari enam 
finalis yang berhasil menjadi kandidat 
untuk menjadi juara.  

TH!NGS
Cover 
Competition
2015



Ilustrasi ini dibuat dan dilukiskan pada 
dinding dari rumah makan Sop Buntut Ibu 
Henny (SBIH). SBIH berada di pusat hiburan
Pluit Village lt. 4, Jakarta.

Mural
Sop Buntut
Ibu Henny
2014



Fenomena gaya hidup para perancang 
grafis menjadi sebuah stigma tersendiri di 
masyarakat luas. Seperti pola tidur yang 
berantakan, kurangnya berolahraga dan 
adiksi terhadap kafein. Ketiga gaya hidup 
yang disebutkan tadi dikemas dalam bentuk 
ilustrasi sebagai bagian dari produk 
buah tangan DGI.

Desain
Grafis
Indonesia
Merchandise
2014

Perancang grafis yang dianalogikan sebagai 
burung hantu dan ayam. 
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ilustrasi olahraga sederhana yang dapat 
dilakukan perancang grafis 
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Adiksi terhadap kafein yang diilustrasikan
dengan hiperbola
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Kumpulan - kumpulan ilustrasi yang 
dikumpulkan dari tahun 2014 hingga 
2015. 

Ilustrasi
pribadi
2014
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