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Ilustrasi merupakan salah satu unsur penting yang sering
digunakan dalam komunikasi perkarya grafis atau percetakan
yang dianggap sebagai bahasa universal yang dapat menembus
rintangan yang ditimbulkan oleh perbedaan kata-kata.



 Ilustrasi adalah seni membuat gambar yang berfungsi untuk
memperjelas dan menerangkan naskah atau menuskipnya
(Baldinger).

 Ilustrasi adalah hasil angan-angan yang divisualisasikan berisi
informasi, sebagai penghubung antara imajinasi dan bentuk
lahirilah sebuah desain (Kusmiati et al).



 Ilustrasi berfungsi sebagai penambah daya tarik, penjelas pesan
yang telah disampaikan melalui tulisan, menjabarkan atau
mendeskripsikan pesan, menguatkan pesan, menegaskan pesan,
meningkatkan daya persuasi kepada khalayak (Widyatama).

 Untuk memenuhi fungsinya sebagai penarik pandang, ilustrasi
harus dominan sehingga perlu penempatan layout yang baik,
warna yang tepat, serta figur atau fisik yang tepat, dan menarik
(Kurnia dan Sudadi).



 Ilustrasi merupakan luapan hati yang dalm untuk divisualisaikan
melalui gambar sebagai penjelas informasi yang disampaikan.

 Ilustrasi merupakan salah satu unsur penting yang sering digunakan
dalam komunikasi perkarya grafis atau percetakan yang dianggap
sebagai bahasa universal sehingga dapat menembus rintangan yang
ditimbulkan oleh perbedaan kata-kata.



 Ilustrasi dapat mengungkapkan suatu hal secara lebih cepat dan
berhasil guna dari pada teks.

 Ilustrasi dapat memberikan arti tanpa keterangan tulisan, sebaliknya
tulisan dapat dimengerti maksudnya tanpa bantuan gambar.



 Hal tersebut tidak dapat dilupakan bahwa ilustrasi mempunyai
kemampuan yang khas, yaitu dapat dimengerti tanpa banyak
kesulitan.

 Sedangkan tulisan hanya dapat dimengerri maksudnya oleh
penghayat yang mengetahui bahasanya, sehingga ilustrasi
mempunyai kekuatan yang lebih efektif dibanding dengan
tulisan, juga untuk memperindah halaman dari segi tata.



 Pada prinsipnya, ilustrasi adalah untuk menarik daya minat
kalayak untuk mengetahui maksud yang informasikan.

 Agar lebih mengenal dan mudah dipahami, maka ilustrasi
harus benarbenar menarik.



Untuk memenuhi fungsinya sebagai penarik pandang, maka ilustrasi
harus lebih dominan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ilustrasi berfungsi
sebagai: (1) menarik perhatian, (2) merangsang minat pembaca keseluruhan
pesan, (3) menonjolkan salah satu keistimewaan pesan, (4) menjelaskan
suatu pernyataan, (5) memenangkan persaingan dalam menarik perhatian
pembaca diantara rentetetan pesan lainnya dalam suatu media yang sama,
(6) menciptakan suasan yang khas, (7) mendramatisasi pesan, (8)
menonjolkan semboyan yang ditampilkan, (9) mendukung judul atau tema.



Dapat disimpulkan bahwa ilustrasi merupakan luapan hati untuk
divisualisaikan melalui gambar sebagai penjelas informasi yang
disampaikan.
Agar desain media grafis dapat mencuri perhatian target sasaran, maka
ilustrasi harus benar-benar menarik, tetapi tidak boleh membelok arah
yang hanya terpaku padanya.
Bila ini terjadi, ilustrasi yang ditampilkan pada desain media grafis tidak
berhasil misinya sebagai penjelas informasi.



Teknik Ilustrasi



Sesuai kebutuhan, ilustrasi karya desain Media Grafika dapat dilakukan
menggunakan teknik manual (hand made), teknik fotografi, dan teknik
komputer.
 Teknik manual lebih imajinatif yang menghapuskan banyak detail supaya lebih

sederhana agar mudah difahami, karena ada penguatan objek.
 Teknik fotografi mempunyai unsur keaslian yang membuat gambar lebih kuat

dan realistis, serta kandungan sesungguhnya.
 Teknik komputer yang dapat merekayasa emosional gambar menjadi lain dan

bagus yang menjadikan sesuatu yang beda.



1. Hand Drawing
Ilustrasi teknik manual (hand drawing) lebih dikenalnya teknik ilustrasi yang
dilakukan dengan tangan menggunakan alat sederhana seperti pensil,
bolpen, pastel, cat warna atau sejenisnya.
Teknik ini sangat kuat dari segi karakter perancang yang tidak sama dengan
orang lain atau dengan teknologi fotografi dan komputer.
Teknik manual dapat dilakukan melalui sketsa menggunaan alat pensil
melalui goresan beberapa garis transparan untuk mencari bentuk objek yang
sempurna.









Ilustrasi pada desain Media Grafika yang dirancang melalui teknik
manual menurut Moriarty, et al (2009) lebih imajinatif karena lebih
mengutamakan banyak detail agar mudah dipahami.
Melalui menyederhanakan pesan visual menurut Pujiyanto (1997) dapat
memfokuskan pada detail utama pada gambar, sehingga dapat
mengungkapkan suatu hal secara lebih cepat dan berhasil guna
dari pada teks.



2. Photography
Fotografi (photography) berasal dari kata Yunani ”phos” dan ”graphein”
yang berarti menulis dengan cahaya, atau membuat gambar dengan alat
optis dan sinar.
Ilustrasi melalui teknik fotografi mengandung autensititas kuat, dan
realitas karena tidak bohong meskipun dapat dimodifikasi. Fotografi
adalah medium yang bagus untuk kepentingan kredibilitas (Moriarty et al,

2011).



Wallace Baldinger berpendapat bahwa karya ilustrasi teknik fotografi
adalah desain yang menampilkan gambar untuk memperjelas dan
menerangkan pesan yang disampaikan.
Karya fotografi merupakan bukti nyata suatu kejadian yang tidak dapat
dipungkiri, sehingga target sasaran akan lebih percaya, jelas, dan faham
terhadap sesuatu yang diinformasikan.



Ilustrasi melalui teknik fotografi mempunyai sifat-sifat:
 Punya daya rekam yang dapat dipercaya, dan dapat menyajikan berita secara

detail.
 Bisa menguraikan berita dari peristiwa (yang dipotret) dengan jelas dan

menarik.
 Pemberitaan melalui fotografi dapat berjalan dengan cepat, dari pada media

radio, media televisi, dan media yang lain.
 Karya fotografi, tidak perlu penterjemah arti. Bangsa apapun dan siapa yang

melihatnya dapat memahami gambar foto secara jelas.
 Gambar lebih simple dibanding dengan kata-kata atau kalimat.



Pengerjaan ilustrasi melalui teknik fotografi tidak langsung memotret
model disuruh gergaya, tetapi melalui proses yang harus dilakukan, yaitu
melalui proses storyboard, pemotretan, mengeditan, hingga visualisasi
pada desain Media Grafika.
Storyboard adalah sketsa yang menggambarkan umum yang akan
diperankan oleh model berdasarkan saran pengarah gaya. Melalui
storyboard ini sudah diketahui bagaimana properti yang digunakan,
tampilan model, dan gaya pesan yang harus disampaikan.













3. Computerized
Sejak dahulu kala, proses pengolahan data telah dilakukan

manusia, hingga akhir menemukan alat yang dapat menyimpan
file dalam komputer.
Komputer yang kita temui saat ini adalah suatu evolusi panjang
dari waktu ke waktu, dari masa ke masa sebagai proses penemuan
manusia.



Kemajuan teknologi dibidang komputer tersebut memberikan memotivasi visualiser
khususnya para perancang Media Grafika dalam mengerjakan desainnya agar mudah
dan cepat dikerjakan.
Pekerjaan desain yang dulunya memerlukan banyak tenaga, banyak biaya, banyak waktu
yang dibutuhkan, serta sulitnya penggalian ide yang maksimal diwujudkan, maka melalui
peralatan ini semua dapat dilakukan sesuai ide-idenya meskipun mengarah desain masa
depan atau puturistik.
Melalui rekayasa digital, sebuah khayalan dapat divisualkan menjadi kenyataan yang
tampak dan menggoda mata untuk melihatkan, dari yang biasa menjadi luar biasa dan
dari yang tidak ada menjadi ada.
















