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Fungsi tipografi:
1. Tipografi merupakan ilmu dalam memilih, 

menata, serta mengatur huruf, kata, kalimat agar 
nyaman dilihat dan enak dibaca yang 
menciptakan kesan tertentu.

2. Seni tipografi merupakan karya desain yang 
menggunakan huruf sebagai unsur utama.



Daya Tarik Tipografi
Tipografi tidak akan dibaca orang, jika orang tersebut
tidak tertarik karena merasa tidak memerlukannya. 
Tugas tipografer adalah tidak hanya menginformasikan
berita saja, tetapi juga merayu mangsa calon pembaca
untuk memperhatikannya lalu membacanya. 



Agar tipografi mengena pada sasaran, maka perlu
diperhatikan empat hal, yaitu: 
1. Tipografi harus dapat dilihat dan dibaca audience.
2. Dalam sepintas lalu, pihak pembaca sudah bisa

menyerap isi pesan yang disampaikan. 
3. Harus dapat membangkitkan perhatian dari seluruh

unsur yang disampaikan.
4. Tipografi harus disusun secara baik agar pembaca

cepat bereaksi sesuai dengan cara yang diinginkan
pembaca.



Langkah tugas tipografi
Tugas tipografi yang ditinjau dari
proses komunikasi adalah; 
1. Belum adanya kesadaran.
2. Untuk menimbulkan kesadaran. 
3. Pemahaman tipografi, artinya

sebelum seseorang menyukai
atau tidak menyukai harus
dirayu untuk mempelajarinya.

4. Langkah keyakinan atau sikap, 
yaitu agar pembaca dapat
berorientasi tindakan yang 
melibatkan niatan untuk
membacanya.

5. Tahap tindakan dalam membaca
hingga memahaminya. 



Tipografi harus bisa terbaca audience



Pembaca mungkin sudah terbiasa dengan berita-
berita yang diinformasikan pada media tertentu, lain 
halnya dalam penampilan yang berbeda pada media, 
sehingga terjadi kesan positif yang akhirnya
mengadakan tindakan atau langkah baru untuk
mengikuti apa yang diinformasikan. 



Bila diperhatikan tipografi mepunyai watak dan jenis sesuai
dengan misi dan fungsi penerapan yang dapat audience
Maka dari itu, tipografi sebaiknya harus dapat memancing
reaksi, menarik perhatian, membangkitkan perhatian, dan
menimbulkan kesan. 
Tahapan ini adalah bagaimana agar audience terjerat
sehingga dapat diajak ke dunia komunikasi melalui tipografi. 
Dalam proses selanjutnya audience merasa senang dan
bergairah yang akhirnya mendapat pengalaman baru dan
dapat bercerita kepada orang lain.



Kelompok Huruf



Kelompok Huruf
 Jenis huruf yang ribuan buah karya

para type designer sebaiknya perlu
dikenali oleh setiap ahli tipografi. 

 Tugas untuk menghafal yang begitu
banyak tersebut merupakan
pekerjaan yang tidak mungkin. 

 Agar memudahkan mengenal
terhadap berbagai jenis huruf, maka
perlu adanya penggolongan atau
pengelompokan huruf.

 Bila diperhatikan dari bentuk
struktur gambar huruf dapat
dikelompokkan menjadi tiga
kelompopk besar, yaitu Serif, Sans 
Serif, dan Fantasi. 



Jenis Huruf Serif
Serif adalah garis tipis yang ada pada ujung kaki atau lengan
huruf. Jenis kelompok huruf Serif berarti kelompok huruf
yang memiliki kaki dan lengan huruf, seperti Roman, Bodoni, 
Egyption, dan sebagainya.



Jenis Huruf Sans Serif
Huruf Sans Serif adalah huruf yang tidak mempunyai
kaki dan lengan huruf. Pada komunikasi visual, jenis
huruf ini berhasil menarik perhatian banyak orang 
terutama tampilan pada wajah judul. Jenis huruf tanpa
kait ini antara lain: Arial, Gill Sans, Futura, Black, Erie, 
Lucida Sans dan sebagainya.



Jenis Huruf Fantasi
Huruf Fantasi merupakan huruf yang penuh lekak-lekuk
seperti tunas menjalar. Huruf ini dalam percetakan sering
dipakai untuk membuat surat undangan karena memiliki
sifat kelembutan. Jenis huruf ini antara lain: Lucida Black 
Letter, Astral, Neosrept, Letter Or-ness, Jim Crow, Lucia 
Shadow, Domino, lucida Black Letter dan sebagainya.



Maka dari itu, tipografi dari segi visual:
 Harus dapat membangkitkan perhatian dari 

seluruh informasi yang disampaikan.
 Dalam sepintas lalu, pihak pembaca sudah 

memahami pesan yang disampaikan.
 Perlu disusun yang menarik agar pembaca cepat 

bereaksi sesuai dengan cara yang diinginkan 
pembaca.



Pengaturan Huruf



Pengaturan Huruf
Pengaturan huruf pada komunikasi visual kadang kala ada
kesenjangan perbedaan dalam segi ukuran bentuk dan
gaya huruf. 
Tampilan huruf yang berbeda merupakan penegasan atau
fariasi suatu kata atau kalimat, agar pembaca lebih jelas
terhadap maksud yang diinformasikan, melalui: 
 Penonjolan huruf besar, 
 Penonjolan huruf kecil, 
 Penonjolan huruf tebal, 
 Penonjolan huruf miring, 
 Penonjolan huruf inisal, 
 Warna huruf yang kontras.



Penonjolan huruf besar



Penonjolan huruf kecil



Penonjolan huruf tebal



Penonjolan huruf miring



Penonjolan huruf inisal



Warna huruf yang kontras



Penataan Huruf
 Berhasil atau tidaknya suatu komunikasi visual salah

satunya disebabkan oleh pengaturan huruf dalam teks. 
 Kurang sesuainya pengaturan teks akan tampak kurang

harmonis dan kelihatan kurang sempurna, sehingga
audience enggan membacanya. 

 Pengaturan jarak yang tidak stabil dan kurang sesuai di 
antara huruf akan mengakibatkan pengertian lain 
terhadap pembaca. 

 Terlalu rapatnya di antara kata-kata akan menyebabkan
sulitnya dibaca. 

Untuk itulah agar berita yang disampaikan dapat terbaca
dengan mudah dan enak dipandang, maka diperlukan
pengaturan teks.



Pengaturan Simetris



Pengaturan Rata Kanan



Pengaturan Rata Kiri



Pengaturan Rata Kanan-Kiri



Pengaturan Mengikuti Objek



Elemen Teks



Elemen Teks
Pesan dalam media grafika yang 
disampaikan melalui teks berupa
pesan melalui bacaan dan
penglihatan. 
Penggunaan teks yang banyak di 
media grafika memiliki waktu baca
yang lama dibanding dengan
televisi, atau media yang lain. 
Sebagai daya tarik audience, maka
media ini memiliki: head line
(judul), sub head line, taghline, 
cerita (naskah), caption, block nama
(penerbit), seperti iklan tahun 1941 ini.



Head Line
Head line adalah kalimat pendek yang ditempatkan secara
mencolok pada sebuah berita atau iklan dengan
menggunakan huruf yang menonjol. 
Head line merupakan unsur terpenting dalam persaingan
menarik perhatian pembawa atau pemirsa. 
Tampilnya head line dan ilustrasi untuk mencari
penyeselesaian informasi yang terkandungnya, dengan
kata lain bahwa headline menpunyai peran ganda yaitu
sebagai daya tarik kepada kayalak untuk dapat dipahami
secara langsung dapat menyarankan isi pesan. 



Head line selayaknya harus membuat orang ingin tahu dan
menimbulkan harapan, begitu juga tidak boleh menyatakan
secara lengkap apa yang dipersoalkan melainkan hanya
merangsang untuk membacanya. 
Adapun head line dalam Himpunan Istilah komunikasi adalah: 
1. Menolong pembaca agar cepat mengetahui kejadian yang 

diberitakan, 
2. Untuk menonjolkan suatu berita dengan dukungan yang 

teknologi, dan
3. Judul harus mencerminkan isi berita secara keseluruhan yang 

ditulis ringkas, merangsang, mudah dimengerti, dan logis. 





Sub Head Line
 Sub head line merupakan kepanjangan dari head line, 

maksudnya berperan sebagai penjelas head line dan
penghubung antara head line dengan pesan (massage). 
Tampilnya sub head line dimaksudkan untuk memancing
pembaca agar mengikuti jalannya cerita hingga selesai. 

 Pembaca dapat menafsirkan isi pesan pada apa yang 
akan disampaikan. 

 Tertarik atau tidaknya calon pembaca dapat dipengaruhi
oleh cuplikan cerita yang disampaikan pada head line. 



Seorang kreator didorong untuk mengonsep berita yang 
disampaikan melalui sub head line dengan cara
membayangkan dan menggambarkan bentuk visual pada
desain yang akan dikerjakan. 
Penataan yang serasi dengan olah kata dan pemilihan huruf
yang sesuai akan menambah tingkat estetik karya sehingga
banyak audience yang terusik untuk mengikutinya informasi
yang disapaikannya.





Slogan
Slogan adalah pengungkapan suatu konsep dalam bentuk
kalimat singkat padat sehingga mudah ditangkap dan
dimengerti oleh audience. 
Slogan yang dapat membantu mempopulerkan merek yang 
ditawarkan. 
Penggunaan slogan tidak diperkenankan lebih dari satu
atau berganti-ganti, karena akan membingungkan audience 
dan dianggap perusahaan plinplan. 
Bila ada penggantian slogan disesuaikan dengan
masa/trend masyarakat agar dapat membantu dalam
memperkuat merek.



Beberapa slogan yang diluncurkan suatu perusahaan
dengan kalimat simpel, jelas menarik, dan mudah diingat
oleh audience, seperti contoh di bawah ini:

 “Bukan Basa-basi” (A-Mild)
 ”Yamaha nomor satu di dunia (Yamaha)
 ”Terus terang Philips terang terus” (Philips)
 ”Kenyamanan dalam ketangguhan” (Mitsubishi Kuda)
 ”Multifitamin plus untuk stamina plus” (Supertin)
 ”Tanpa Kompas, serasa belum pas” (Kompas)
 ”Siapa takut” (Clear)
 ”The Freshmaker” (Menthos)





Body Copy (Teks)
Body copy adalah tuturan dari bentangan yang terjadi dari
suatu karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman
atau kejadian. 
Dalam periklanan, body copy merupakan isi atau kata-kata 
yang terpilih untuk memperjelas head line dan sub head 
line terhadap produk/merek yang ditawarkan. 
Dalam media massa, body copy merupakan artikel yang 
berisi berita atau tulisan sebagai penjelas head line dan
sub head line. 





Caption
Caption adalah tulisan singkat yang menjelaskan gambar
di sampinya atau sebelahnya. 
Caption (keterangan gambar) merupakan keterangan
yang biasanya terdiri atas satu atau beberapa baris
kalimat yang menjelaskan tentang isi dan maksud
gambar yang bersangkutan. 
Caption sangat diperlukan dalam hadirnya gambar agar 
si pembaca tidak salah tafsir terhadap pesan yang 
disampaikan. 







Tagline
Tagline merupakan kalimat pendek yang mengungkapkan
idea tau konsep kreatif yang biasanya muncul diakhir isi
iklan. 
Tagline merupakan baris kalimat penutup yang digunakan
sebagai alat untuk mengungatkan atau menciptakan citra
merek. 
Tagline diciptakan sebagai bagian dari kampanye identitas
produk. 
Tagline merupakan kalimat yang mempunyai kecerdasan
yang digunakan pada akhir iklan untuk meringkas isi
pesan.



Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam membuat
tagline, antara lain: 
a) Kalimat yang dibuat harus bersifat menjual terhadap

produk, misalnya “Covid-19 perlu sabun pencuci tangan”
b) Kalimat yang dibuat harus mudah dipahami oleh

pembaca, misalnya “berpuasa menahan nafsu”
c) Kalimat yang dibuat harus menyegarkan, misalnya

”sekarang juga, mengapa harus besuk”, 
d) Kalimat yang digunakan harus menarik perhatian, 

misalnya ”beli satu dapat dua”, 
e) Kalimat yang digunakan harus membangun image positif, 

misalnya ”kemanapun anda pergi, kami selalu 
menemanimu”, 





Tugas Indivisual, Mandiri, dan Presentasi
Pengamatan Iklan di Media Massa Cetak
Koran, Tabloid, atau Majalah (pilih salah satu)

Amatilah iklan tersebut yang dikaji melalui pendekatan 5W1H.
 What: apa produknya, apa pesannya, produk dijual sebagai apa
 Where: dimana rubrik apa, dimana geografisnya
 When: kapan iklan diterbitkan, memerlukan berapa lama
 Who: siapa segmentasinya secara demografi dan psikologi
 Why: mengapa ditempatkan di rubrik tertentu, mengapa memilih

memilih warna, ilustrasi, dan tipografi tersebut.
 How: bagaimana penataannya, bagaimana perilakunya.



Terimakasih, selamat bertugas


