
Desain & Beliefs



Definisi
• kepercayaan dan sebagainya yang sungguh-sungguh;

kepastian; ketentuan
• bagian agama atau religi yang berwujud konsep yang

menjadi keyakinan (kepercayaan) para penganutnya
(KBBI, 2019)

• an acceptance that a statement is true or that something
exists.

• trust, faith, or confidence in someone or something.
(Merriam Webster 2010)



• "kepercayaan" untuk merujuk pada sikap yang kita miliki,
secara kasar, setiap kali kita menganggap sesuatu sebagai
kasus atau menganggapnya benar (Ensilkopedi Filosofi
Stanford, 2002)

• “For some of our most important beliefs, we have no evidence
at all, except that people we love and trust hold these beliefs.
Considering how little we know, the confidence we have in
our beliefs is preposterous—and it is also essential.”
(Kahneman, 2002)



Apa Itu Belief System?
Belief system adalah “Life Script” atau “Blue Print” atau
“Landasan Keyakinan” yang melatar belakangi seseorang
bersikap & berperilaku (Kurniawan, 2019)

Belief system ada dalam alam bawah sadar

Belief system bisa mencakup semua hal dalam kehidupan
(tentang agama, rentang cinta, tentang keluarga, tentang
persahabatan, dll) yang pada intinya akan menjadi standar
kebenaran yang ada dalam pikiran seseorang.



Beliefs dan Gaya Hidup
Belief menciptakan tatanan, gaya hidup, berkaitan
dengan aspek desain

Gaya hidup; cara seseorang menggunakan waktu, ruang
dan uang

Konstruksi dan rekonstruksi belief pada media, benda,
pada desain





Beliefs dan Komoditas
• Materi agama ‘dijual’
• Di konstruksi dan rekonstruksi menjadi komoditas pribadi
• Agama dan keyakinan sebagai pencaharian
• Strategi branding dalam popularitas
• Agama dan kepentingan politik, popularitas, dan kekayaan











• Katarsis, Pengobatan, Exocirsm
• Media pendekat manusia dan Tuhan
• Media penyeru untuk dekat pada Tuhan
• Media penyebar gagasan dan ideologi



Beliefs dan Desain
• Muncul Simbol
• Materi Beliefs dalam Desain
• Keagungan Desain-Desain yang Agung
• Rekonstruksi agama dalam desain
• Desain yang senonoh (tidak pantas)
• Penistaan agama















Beliefs dan Humanisme
• Keyakinan menjadi dasar berprilaku serta standardisasi 

normalitas manusia
• Moralitas dan Norma
• Prilaku berbeda dari moral, norma dan aturan dianggap 

menyimpang
• Manusia membutuhkan asa, harapan yang bersifat tansenden





Ideologi
• Ideologi saling berperang, memperjuangkan apa yang 

dianggap benar
• Perang pemikiran, media menjadi katalis perang pemikiran, 

ideologi
• Western <> Eastern
• Nilai Barat <> Nilai Timur
• Agama Barat <> Timur









• Perang
• Ekstrimis atas nama agama
• Terorisme sebagai lahan bisnis
• Pemusnahan etnis
• Suspicious









Beliefs dan Manusia
• Happines Versus Euphoria
• Media sarana Pencarian
• Keberhargaan Beliefs



Terimakasih


