
T I P O G R A F I  
A P L I K AT I F  

LAYOUT 



Z Layout  

dapat didefinisikan sebagai tataletak elemen-elemen 
desain terhadap suatu bidang dalam media tertentu 

untuk mendukung konsep/pesan yang dibawanya. 



E L E M E N  L A Y O U T  



Judul 
 (Head atau  
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Judul (Head atau Headline) 
Judul dibuat ukuran besar untuk menarik perhatian 
pembaca dan membedakannya dari elemen layout 
lainnya. Selain dari ukuran, pemilihan sifat yang 
tercermin dari jenis huruf yang dipilih juga harus 
menarik, karena segi estetik pada judul lebih 
diprioritaskan 
 

Deck 
Deck adalah gambaran singkat tentang topik yang 
dibicarakan pada isi tulisan (bodytext). Letaknya 
bervariasi tapi biasanya antara judul dengan isi. 
 
 

Isi (Bodytext) 
Isi atau bodytext tulisan, merupakan elemen layout 
yang paling banyak memberikan informasi terhadap 
topik bahasan. 

Caption 
adalah keterangan yang menyertai elemen visual. 
Biasanya dicetak dalam ukuran kecil dan dibedakan gaya 
atau jenis hurufnya dengan bodytext dan elemen teks 
lainnya. 

Callouts 
merupakan keterangan yang menyertai elemen visual, 
biasanya ditulis dalam suatu bidang atau memiliki garis-
garis yang menghubungkannya dengan bagian-bagian 
dari elemen visualnya. 

Initial Caps 
Merupakan huruf awal yang berukuran besar dari kata 
pertama pada paragraf. 
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Indent 
Indent adalah baris pertama paragraf yang menjorok 
masuk ke dalam 

Lead Line 
Lead line adalah beberapa kata pertama atau seluruh 
kata di baris paling awal pada tiap paragraf. 
 

Header dan Footer 
Header adalah area diantara sisi atas kertas dan 
margin atas. Footer adalah area diantara sisi bawah 
kertas dan margin bawah. 

Running Head 
Running head merupakan judul buku, bab atau topik 
yang sedang dibaca, nama pengarang atau informasi 
lainnya yang berulang-ulang ada pada tiap halaman 
dan posisinya tidak berubah. 

Nomor Halaman (page number) 
Nomor halaman bertujuan untuk memudahkan 
pembaca mengingat lokasi tulisan, lebih baik bila 
disertai dengan daftar isi atau index di halaman 
depan. 
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Photo 
merupakan elemen 
penting karena dapat 
menjelaskan isi pesan 
pada tulisan yang 
dibuat. Foto 
mempunyai kekuatan 
untuk memberi kesan 
sebagai ”dapat 
dipercaya”. E
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Artwork 
adalah semua jenis 
karya seni bukan 
fotografi baik berupa 
ilustrasi, kartun, atau 
sketsa.  
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Informational 
Graphics 
(Infographics) 
Informational graphic atau 
infographic merupakan 
fakta-fakta dan data-data 
statistik dari hasil survey 
dan penelitian yang 
disajikan dalam bentuk 
grafik (chart), diagram, 
tabel, dan peta. 
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Garis (rules) 
Di dalam suatu layout, 
garis mempunyai sifat yang 
fungsional antara lain 
membagi suatu area, 
penyeimbang berat, dan 
sebagai elemen pengikat 
sistem desain supaya 
terjaga kesatuannya. E
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Kotak (box) 
Kotak biasanya berisi 
tulisan yang bersifat 
tambahan dari tulisan 
utama. Bila letaknya 
dipinggir halaman disebut 
dengan sidebar. 
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Point (bullets) 
Point merupakan suatu 
daftar atau list yang 
mempunyai beberapa 
baris berurutan kebawah, 
biasanya di depan tiap 
barisnya diberi penanda 
berupa angka (numbering) 
atau simbol (digbats). E
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Margin menentukan jarak antara pinggir kertas dengan ruang yang akan 
ditempati oleh elemen-elemen layout 

 
 

Grid 
Grid mempermudah untuk menentukan peletakan elemen-elemen layout dan 

mempertahankan konsistensi serta kesatuan layout ter-lebih untuk karya 
desain yang mempunyai beberapa halaman. 



P R I N S I P  L A Y O U T  



SQUENCE  
(URUTAN) 
Hierarki / flow / aliran, dengan 

membuat prioritas dan  

mengurutkan dari yang harus 

dibaca pertama sampai  

kepada yang dibaca paling 

akhir 

Sequence  akan membuat 

pembaca secara otomatis 

mengurutkan pandangan 

matanya sesuai dengan yang 

kita inginkan. Sequence dapat 

di capai dengan EMPHASIS 



EMPHASIS 
Salah satu pembentuk emphasis 
adalah kontras. Kontras 
bertujuan untuk membangun 
sequence. 

Untuk menciptakan kontras 
dapat melalui ukuran, posisi, 
warna, bentuk dan konsep yang 
berlawanan. 



BALANCE 
Keseimbangan pada sebuah 
layout dapat dicapai dengan 
keseimbangan simetris dan 
asimetris. 

Keseimbangan simetris 
memberikan kesan formal dan 
kokoh. 

Keseimbangan asimetris 
memberikan kesan movement 
sehingga lebih dinamis dan 
tidak statis. 



UNITY 
Unity tidak berarti hanya 
kesatuan dari elemen-elemen 
secara fisik. Namun juga 
kesatuan  antara visual dan 
pesan yang dibawa dalam 
konsep desain tersebut. 



P E N E R A P A N  L A Y O U T  
P A D A  M E D I A  



Brosur dan flier 

Brosur  
sebagai media publisitas produk/service/acara yang 
memuat lebih banyak content karena tersedia cukup ruang. 
Ukuran yang digunakan  bervariasi baik, biasanya 
berbentuk lipatan 

Flier 
Ukurannya bervariasi, lebih kecil daripada brosur, berrupa 
lembaran 
Cara pendistribusian flier dan brosur biasanya dibagikan 
langsung kepada pejalan kaki pengunjung, diselipkan 
dipagar, pada flier-stand di hotel dan tempat-tempat lain. 



Poster 

Sebagai media penyampai informasi, digunakan untuk 
mempromosikan sesuatu, propaganda, kampanye sosial dll. 
 
Biasanya berukuran miniml A3 



Buku 

Buku berfungsi untuk menyampaikan informasi, berupa 
cerita, pengetahuan, laporan, dll. Karena buku banyak 
menampung banyak informasi sehingga elemen terbanyak 
pada layout buku adalah bodytext. 
 
Cover buku biasanya mendapat penanganan khusus, 
sehingga diperlukan emphasis yang kuat untuk menarik 
perhatian pembeli. 



Majalah 

Majalah berfungsi untuk menyampaikan informasi, menjual 
produk, menyebarkan paham, pendidikan dll. Tapi pada 
umumnya majalah sebagian besar berfungsi sebagai media 
periklanann. 



SELESAI 



Tipografi Aplikatif 
Typographic Systems – Radial Sytem 



Radial System 

Adalah 
Sistem dimana 
Desain berasal 

dari central 
point of focus. 

 



Radial System 

Pada sistem ini semua elemen menyebar dari satu fokus, 
seperti pancaran sinar matahari. 
 
  



Radial System 

Readibility dari pesan yang disampaikan mungkin 
berkurang namun tergantung kepada orientasi / letak garis-
garis yang ada. 
Didalam sistem ini pesan yang disampaikan dapat diatur 
dalam letak yang berbeda : Atas ke Bawah, Bawah ke Atas, 
Kanan ke Atas atau ke Bawah 

 



Radial System 

Variasi Thumbnail pada radial system 
 
> Initial Phase / Fase Awal 
Awalnya, (designer akan menempatkan) komponen pesan yang ada akan 
menempati wilayah cukup banyak dari komposisi ruang yang tersedia, karena 
setiap barisnya akan dipandang sebagai suatu unsur yang berdiri sendiri 

 
 



Radial System 

> Intermediate Phase / Fase Menengah  
( Jika telah terbiasa pada fase awal, designer akan berekperimen)  
Dengan komponen pesan yang ada dengan cara berikut: 
a. Melengkungkan garis untuk pesan 
b. Mengelompokkan pesan 
c. Menempatkan focal point pada satu bagian 

 
 



Radial System 

> Advance Phase / Fase Lanjutan 
(Designer akan mlakukan pengalaman yang lebih)  
Dengan FOKUS pada mengelompokkan pesan-pesan yang ada dengan 
memberikan tingkatan yang tepat untuk isi pesan. 
Focal Point dapat juga dibuat secara imajinatif  diluar desain area. 

  



Radial System 

Arah diagonal yang kuat akan berkaitan dengan radial system, dan hal ini 
menghasilkan visual yang active dan dynamic. 
Namun kelemahannya adalah akan sulit untuk dibaca, sehingga akan sangat 
baik bila digunakan pada visual yang menggunakan sedikit pesan. 

  



Radial System 

Radial system Strategies 
 
Emphasis Strategy  
(Dari beberapa variasi yang dipelajari sebelumnya) Desainer Memberikan 
penekanan pada beberapa kata pada pesan salah satunya dengan cara 
memberikan warna yang berbeda atau memberikan jeda jarak pada kata-kata 
tertentu. 

Andrea Cannistra 

 



Radial System 

Grouping Strategy  
Dalam strategi ini desainer harus dapat mengelompokkan pesan kedalam 
hierarchy / tingkatan yang ada dengan membedakan setiap group dengan 
perbedaan warna atau background . Seperti contoh dibawah ini: 
 
 

Chean Wei Law 

 



Radial System 

Jeremy Cox 



Radial System 

Background Strategy / Transparant Background 
Memberikan background yang transparant dengan tetap menggunakan acuan 
radial system. 
 
 

Willie Diaz 

 



Radial System 

Circle Alignment 
Meratakan Pesan yang ada dengan  berfokus kepada lingkaran pada radial 
system yang ada 
 
 

Chris Valantasis 

 



Radial System 

Spiral 
Idenya adalah dengan 
menggunakan bentuk spiral 
karena pada dasarnya pola yang 
dimiliki tetap merupakan pola 
dari radial system 

Loni Diep 

 



Radial System 

Beberapa contoh susunan pada radial system 

Paul Humphrey and Luke Davies, Insect, 1998 

 



Radial System 

Beberapa contoh susunan pada radial system 

Rebecca Mendez, 1995 

 



Tipografi Aplikatif 
Typographic Systems – Dilatational Sytem 



Dilatational System 

Adalah 
Sistem dimana 

Desain 
mengikuti alur 
yang ada pada 

lingkaran 

 



Radial System 

Pada sistem Dilatitonal ini lingkaran membesar dari central 
point / titik fokus. 
 
  



Dilatational System 

Sama seperti radial system, komposisinya dinamis. 
Bentuk paling sederhana dari dilatational system adalah 
lingkaran yang menyebar secara terarur seperti gelombang 
yang terjadi dari tetesan air. 
Variasi lainnya yaitu penyebaran yang bersentuhan, 
penyebaran yang tidak teratur dan penyebaran yang 
majemuk (ganda). 

 



Dilatational System 

Tingkatan pada dilatational system 
 
> Initial Phase / Fase Awal 
Pesan akan diletakkan disepanjang alur pada lingkaran atau lingkaran yang 
membesar/menyebar. 

 
 



Dilatational System 

> Intermediate Phase / Fase Menengah  
( Jika telah terbiasa pada fase awal, designer akan berekperimen)  
Karya akan fokus ke mengelompokkan pesan. 
  



Dilatational System 

> Advance Phase / Fase Lanjutan 
Setelah fokus ke mengelompokkan pesan telah tercapai, focus akan beralih pada 
alignment (sesejajaran) dan penyebaran majemuk yang saling berkaitan disetiap 
kelompoknya. 

  



Dilatational System 

Variasi Thumbnail 
 
Berikut beberapa variasi thumbnail dari dilatational system. 
Dari setiap thumbnail yang ada, cermati dan analisa, masuk ke dalam fase 
manakah setiap thumbnail yang ada ? 

 
 



Dilatational System 

 
Beberapa point yang 
harus diperhatikan 
pada Dilatation 
System 
 
Structure 
Struktur yang ada pada 
sistem ini adalah menyebar 
dan penyebaran ini berbentuk 
lingkaran. Komposisi yang 
simetris pada bagian atas 
secara tidak langsung berada 
pada 1 sumbu dan terkadang 
pesan terlihat disusun secara 
bertahap seperti anak tangga. 
Perhatikan gambar! 

 



Dilatational System 

 
Non Object Element 
Ingat! Koposisi itu 
sangatlah komplek namun 
dapat menarik hati. 
Sehingga dekat jauhnya 
penyebaran lingkaran, 
warna background, 
penekanan pada huruf yang 
digunakan juga sangatlah 
penting  

 



Dilatational System 

 
Axis / Sumbu 
Penggunaan Axis atau 
sumbu tidak hanya dapat 
digunakan pada axial 
system, namun juga dapat 
diterapkan di dilatational 
system. 

 



Dilatational System 

 
Spiral 
Pergerakan yang ada pada 
spiral, hampir menyerupai 
dilatation system karena 
memberikan hasil yang 
berbeda . 

 



Dilatational System 

 
Curvilinear 
Pergerakan pesan dibagi 
menjadi dua group yang 
memiliki lingkaran masing 
masing. 

 



Dilatational System 

 
Full Circle 
Pesan berada pada 
lingkaran secara 
utuh/penuh 

 



Dilatational System 

contoh susunan pada dilatational system pada karya desain 
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