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PEMBUATAN MEDIA CETAK SEPERTI KORAN, MAJALAH, BULETIN, 
POSTER, BROSUR, dan LAIN SEBAGAINYA,

SELALU MEMPERHATIKAN LAYOUT DAN TIPOGRAFI



LAYOUT

“...tataletak elemen-elemen desain terhadap
suatu bidang dalam media tertentu untuk

mendukung konsep/pesan yang dibawanya...”
(Surianto Rustan: 2008)
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URUTAN (SEQUENCE)

yaitu aliran membaca; urutan perhatian 
dalam layout.

Orientasi arah lihat dan baca orang Indonesia 
dimulai dari kiri ke kanan, lalu atas ke bawah 
atau sebaliknya (bayangkan ketika Anda 
sedang membaca buku berbahasa Indonesia)



URUTAN (SEQUENCE)

1

2

3

4



PENEKANAN (EMPHASIS)

yaitu menunjuk pada objek-objek penting 
dalam urutan pembacaan; pemberian 
penekanan tertentu pada layout.

Emphasis juga berkaitan dengan Point of 
Interest atau ‘Pusat Perhatian’ dalam suatu 
layout.

Memberikan emphasis 
berupa objek yang 
berbeda bentuk atau 
dengan ukuran lebih besar



PENEKANAN (EMPHASIS)



KESEIMBANGAN (BALANCE)

yaitu pembagian berat ruang, termasuk ruang 
isi dan kosong (ruang sela); mengatur 
pembagian ruang dalam layout



KESEIMBANGAN (BALANCE)

Keseiimbangan simetris / formal:
Semua sisi bobotnya (hampir) sama: 
kiri – kanan dan atas – bawah

Keseimbangan ini seperti kita melihat 
ke cermin

Keseiimbangan asimetris:
Satu sisi memiliki objek lebih kecil dari 
objek yang lainnya, yang memberikan 

kesan santai dan casual

Perlu diperhatikan bahwa desain harus 
terlihat seimbang



KESATUAN (UNITY)

yaitu usaha menciptakan kesatuan objek, 
termasuk ruang secara keseluruhan



KESATUAN (UNITY)



KONSISTENSI

yaitu kontrol estetik tampilan keseluruhan. 
Konsistensi kian terasa pada penerbitan 
berkala. Konsistensi selain sebagai kontrol 
estetik terutama berguna bagi koordinasi
keseluruhan material yang dilayout

EDISI 1 EDISI 2



KONSISTENSI

Desain Surat di atas dan di bawah 
dikerjakan oleh desainer yang berbeda, 
namun dengan memerhatikan gaya 
selingkung layout kaver maupun halaman isi
yang telah ada dan senantiasa
dipertahankan untuk membangun 
memori/kebutuhan identitas rubrikasi 
media dengan konsumen



KONSISTENSI
konstanta - variabel

“Konstanta adalah elemen-elemen yang 
konstan, elemen yang selalu dipertahankan,
sedangkan variabel adalah elemen-elemen 
yang berubah.” (Koskow, Merupa Buku, pp. 
171-172)

Konstanta dan variabel memperjelas prinsip 
konsistensi.



KONSTANTA VARIABEL

COVER MAJALAH CONCEPT
KONSTANTA: letak judul, letak elemen visual di tengah (center), letak barcode di sisi kiri, elemen teks penjelas di sisi kanan bawah
VAROABEL : perubahan visual sesuai dengan tema, penggunaan warna untuk masing-masing cover, dsb



TIPOGRAFI

Tipografi merupakan unsur penting dalam layout. Tipografi 
sebaiknya tidak dipahami sebatas memilih jenis huruf. Tipografi 
adalah soal mengorganisasikan huruf.



TIPS MENERAPKAN TIPOGRAFI YANG BAIK

#1 JANGAN TERLALU BANYAK MEMAKAI 
JENIS HURUF, KARENA BISA 
MENYEBABKAN KEKACAUAN. 
USAHAKAN MENGGUNAKAN 
MAKSIMAL 3 JENIS HURUF

#2 PASTIKAN SERI HURUF YANG DIPILIH 
LENGKAP, MEMILIKI FITUR: REGULAR, 
ITALIC, BOLD, dan BOLD ITALIC

#3 PILIH BENTUK HURUF YANG TIDAK 

MENYERUPAI ANGKA. Contoh: angka 

ketika menggunakan font tertentu bisa 

dibaca sebagai  font  Birch std


