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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Media Informasi 

Menurut Jennings (2018), media merupakan alat yang digunakan dalam 

memberikan informasi, pesan, dan idea kepada masyarakat atau orang lain. Media 

memiliki banyak tipe, antara lain media cetak, media siaran, dan media yang 

direkam (hlm. 6). Sedangkan, informasi menurut Davis dalam Sobur (2017) yaitu 

sebuah data yang telah diproses menjadi sebuah bentuk yang lain, dimana berguna 

bagi penerimanya dalam mengambil keputusan, baik saat ini maupun di masa depan 

(hlm. 26). Sehingga, media informasi merupakan alat yang mengumpulkan 

informasi, pesan, dan idea yang diproses menjadi sebuah bentuk atau bahan untuk 

diberikan kepada masyarakat yang berguna dalam mengambil keputusan di masa 

sekarang maupun di masa depan. Menurut Wijaya dalam Riyanto (2018), 

keterampilan media informasi mencakup literasi informasi, literasi media, dan 

literasi ICT. 

2.1.1. Literasi Media 

Rahmi (2013, hlm. 8) menjelaskan bahwa literasi media, atau yang disebut dengan 

melek media, merupakan sebuah kemampuan dalam mengakses, menganalisis, 

mengevaluasi, dan mengkomunikasikan sebuah pesan. Sebuah literasi media harus 

dikembangkan dikarenakan cara pandang dalam memahami media dibentuk oleh 

pengetahuan manusia mengenai media dan dunia nyata. Tujuan dari literasi media, 

yaitu sebagai berikut: 
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1. Membantu dalam mengembangkan pemahaman yang lebih baik. 

2. Membantu dalam mengendalikan pengaruh media dalam kehidupan sehari-

hari. 

3. Mengetahui perbedaan pesan media yang bertujuan meningkatkan kualitas 

hidup dengan pesan media yang bertujuan merusak. 

2.2. Buku 

2.2.1.  Definisi Buku 

Buku menurut Haslam (2006) adalah sebuah bentuk dokumentasi tertua berisi 

rangkaian cetakan halaman yang menyimpan dan menyampaikan pengetahuan, ide, 

dan keyakinan dalam rangka meliterasi pembaca tanpa terbatas tempat dan waktu 

(hlm. 6-8). 

2.2.2. Karakteristik Buku 

Menurut Backes dalam Muktiono (2003), buku yang menarik minat pembaca 

memiliki delapan karakteristik. Karakteristik seperti humor, memiliki karakter atau 

peran yang jelas, plot yang cepat, bab yang pendek dan singkat, teks yang sesuai 

dengan target pembacanya, dan memiliki relevansi dengan kehidupan anak berlaku 

untuk buku fiksi. Sedangkan, karakteristik seperti penyajian yang unik dan menarik 

secara visual berlaku untuk buku nonfiksi (hlm. 77). 

2.2.3. Anatomi Buku 

Lupton (2008) menjelaskan anatomi buku terdiri dari tiga bagian, yaitu sebagai 

berikut: 
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Gambar 2. 1. Anatomi Buku  

 (Indie Publishing: How to Design and Produce your Own Book, 2008) 

1. Front Matter 

Pada bagian awal sebuah buku mencakup cover, half title page, title page, 

copyright page, dan table of contents. 

2. Main Content 

Pada bagian ini berisikan konten-konten dari buku tersebut dengan 

penambahan nomor halaman atau disebut juga dengan folios. 

3. Back Matter 

Pada bagian akhir sebuah buku mencakup lampiran dan colophon. Lampiran 

dapat berupa glosarium, indeks, biografi, resume, checklists, dan kronologi. 
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Sedangkan colophon merupakan informasi mengenai tipografi, desain buku, 

serta percetakan atau teknik binding. Colophon ada jika benar-benar menarik 

untuk dijelaskan. 

2.2.4. Komponen Buku 

Menurut Haslam (2006, hlm. 20-21), terdapat 3 kelompok komponen dasar sebuah 

buku, yaitu sebagai berikut: 

 

Gambar 2. 2. Komponen Buku di Bagian the Book Block  
 (Book Design, 2006) 

1. The Book Block 

a. Spine: bagian sampul buku yang melindungi sambungan kertas dengan 

sampul buku 

b. Head band: sebuah pita berwarna yang diikat ke bagian pinggir sampul 

c. Hinge: bagian yang melipat ke dalam endpaper di antara pastedown 

dan fly leaf 
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d. Head square: bagian pelindung kecil di atas buku yang merupakan hasil 

dari sampul dengan back boards yang mempunyai ukuran lebih besar 

dari book leaves 

e. Front pastedown: bagian dimana endpaper ditempelkan ke bagian 

dalam dari front board 

f. Cover: bagian yang disebut juga dengan sampul yang terbuat dari kertas 

atau papan tebal untuk melekatkan dan melindungi book block 

g. Foredge square: bagian pelindung kecil di tepi depan buku yang 

merupakan hasil dari sampul dengan back boards 

h. Front board: bagian yang melindungi cover board yang berada di 

bagian depan buku 

i. Tail square: bagian pelindung kecil di bawah buku yang merupakan 

hasil dari sampul dengan back boards yang mempunyai ukuran lebih 

besar dari book leaves 

j. Endpaper: halaman kertas tebal yang terikat untuk melindungi bagian 

dalam sampul dan menyokong bagian hinge 

k. Head: bagian atas dari buku 

l. Leaves: berupa lembaran kertas yang mempunyai dua halaman yaitu 

recto (halaman depan) dan verso (halaman belakang) 

m. Back pastedown: bagian dimana endpaper ditempelkan ke bagian 

dalam dari back board 

n. Back cover: bagian sampul buku di bagian belakang 

o. Foredge: bagian tepi depan dari buku 
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p. Turn-in: berupa kertas atau kain sampul yang dilipat dari luar ke bagian 

dalam dari cover yang kemudian ditempelkan dengan back pastedown 

q. Tail: bagian bawah dari buku 

r. Fly Leaf: balikan halaman dari endpaper 

s. Foot: bagian bawah dari halaman 

 

Gambar 2. 3. Komponen Buku di Bagian the Page dan the Grid  

 (Book Design, 2006) 

2. The Page 

a. Portrait: salah satu format buku dimana ukuran tinggi halaman lebih 

besar atau lebih panjang dari ukuran lebar halaman 

b. Landscape: salah satu format buku dimana ukuran tinggi halaman 

kurang atau lebih pendek dari ukuran lebar halaman 

c. Page height and width: merupakan ukuran dari sebuah halaman 

d. Verso: bagian halaman sebelah kiri dari sebuah buku yang ditandai 

dengan nomor halaman genap 

e. Single page: berupa satu halaman yang terikat di sebelah kiri 
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f. Double-page spread: berupa dua halaman yang saling berhadapan 

melintasi gutter, dimana dua halaman tersebut didesain seakan-akan 

merupakan satu halaman 

g. Head: bagian atas dari buku 

h. Recto: bagian halaman sebelah kanan dari sebuah buku yang ditandai 

dengan nomor halaman ganjil 

i. Foredge: bagian tepi depan dari buku 

j. Foot: bagian bawah dari halaman 

k. Gutter: merupakan margin dari sebuah buku yang terikat  

3. The Grid 

a. Folio stand: merupakan garis yang menegaskan posisi dari nomor 

halaman 

b. Title stand: merupakan garis yang menegaskan posisi grid dari judul 

tiap halaman 

c. Head margin: margin yang berada di bagian atas halaman 

d. Interval/ column gutter: merupakan ruang atau spasi vertikal yang 

membagi kolom satu sama lain 

e. Gutter margin/binding margin: margin bagian dalam sebuah halaman 

yang posisinya terdekat dengan jilidan 

f. Running head stand: merupakan garis yang menegaskan posisi grid dari 

running head 

g. Picture unit: kolom grid yang terbagi oleh baseline dan terpisah oleh 

garis tidak terpakai atau dead line 
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h. Dead line: merupakan garis yang mempunyai ruang di antara picture 

units 

i. Column width/measure: lebar dari kolom menentukan panjang dari 

garis-garis individual 

j. Baseline: garis dimana merupakan letaknya tulisan 

k. Column: merupakan ruang atau space berbentuk persegi panjang, 

dimana dapat bervariasi lebarnya dan digunakan untuk mengatur tulisan 

l. Foot margin: margin yang berada di bagian bawah atau foot halaman 

2.2.5. Jenis Buku Anak 

Menurut Salisbury (2004), semakin berkembangnya media, para artis tertarik untuk 

menggunakan buku sebagai media kreatif dalam hal menunjukkan minat dalam 

desain dan komunikasi kepada anak-anak (hlm. 16). Seuling (2005) menjelaskan 

bahwa terdapat banyak jenis buku untuk anak-anak (hlm.13). Tipe buku anak yang 

cocok untuk anak usia 8-12 tahun, yaitu sebagai berikut (hlm. 16-18): 

1. Picture Books for Older Readers 

Tipe picture books for older readers ditujukan untuk anak usia 7-12 tahun. 

Tipe buku ini sering didesain dengan menggunakan visual yang dapat 

mempercepat pemahaman terhadap suatu subyek. Visual tersebut bisa berupa 

ilustrasi, lukisan, kolase, dan foto-foto yang mendampingi teks. Teks 

informasi tersebut yang diberikan pada tipe buku ini lebih banyak 

dibandingkan tipe buku untuk tingkat yang lebih muda, serta menggunakan 

bahasa yang lebih kompleks. 
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2. Middle-Grade Fiction 

Anak-anak usia 8-12 tahun merupakan rentang usia yang haus akan bacaan. 

Mereka membaca buku apapun dari buku petualangan, fantasi, cerita 

keluarga, sejarah, horror, hingga buku silliness. Buku-buku yang dibaca 

memiliki cerita yang solid dan peristiwa-peristiwa yang masuk akal. Jika 

cerita yang dibaca memiliki plot yang aneh atau akhiran yang lemah, mereka 

akan mempertanyakannya. Pada usia inilah mereka mulai mengapresiasi 

sastra.  

3. Middle-Grade Nonfiction  

Pada tipe buku ini, anak-anak usia 8-12 tahun mempunyai keinginan besar 

untuk langsung ke informasi di setiap subyek. Mereka haus akan informasi 

dan menggali lebih dalam tentang informasi tersebut karena rasa ingin tahu. 

Sehingga, tulisan harus lebih hidup, terorganisir dengan baik, dan tidak terlalu 

sederhana. Tulisan juga mencakup konsep yang mendasari pemahaman dan 

pengalaman pembaca. Penulis buku menganggap bahwa pembaca memiliki 

sedikit atau tidak memiliki pengetahuan tentang suatu subyek, sehingga harus 

dijelaskan dengan ide yang baru. Akurasi merupakan hal yang penting dalam 

menjelaskan ide atau istilah baru, dimana bisa dilakukan dengan penelitian 

yang terperinci, sumber yang dapat dipercaya, dan fakta-fakta yang diperiksa 

ulang. Visual gambar dan desain yang baik pada halaman sangat penting 

untuk memperjelas topik pembahasan. 
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Gambar 2. 4. Contoh Buku Nonfiksi Anak-Anak  

 (Male, 2007) 

Male (2007) menjelaskan beberapa tipe publikasi berdasarkan kelompok, 

yaitu sebagai berikut:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1. Enam bulan hingga dua tahun: buku interaktif dengan teks yang sederhana 

2. Dua tahun hingga lima tahun: buku bergambar, pop-ups, dan buku pembaca 

awal 

3. Lima tahun hingga delapan tahun: buku bab (chapter books), buku bergambar 

yang lebih kompleks dengan teks yang sesuai 

4. Delapan tahun hingga dua belas tahun: novel pertama 

5. Dua belas tahun ke atas: materi dewasa muda 

Chapter books ditujukan untuk anak usia lima hingga delapan tahun yang 

masih belajar membaca. Buku ini biasanya terdiri dari bermacam halaman, yaitu 

16, 24, atau 32 halaman. Tetapi mayoritas standar buku ini memiliki 32 halaman, 

termasuk halaman judul, informasi penerbit, dan halaman data (hlm. 144-157). 
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2.2.6. Penjilidan 

Lupton (2008) menjelaskan bahwa hal yang diperlukan dalam penjilidan yaitu 

staples, benang, dan bahan perekat. Terdapat beberapa cara dalam penjilidan, yaitu 

sebagai berikut (hlm. 120-121): 

1. Case (Hardcover) 

Cara penjilidan case dimulai dengan menjahit lembaran halaman 

menggunakan benang, kemudian direkatkan ke linen tape untuk mencapai 

keluwesan dan kekuatan. Setelah itu blok teks yang sudah dijahit dan 

direkatkan kemudian dipotong dan dipasangkan ke case dengan endpapers. 

Hasil dari penjilidan case ini sangat awet. 

 

Gambar 2. 5. Case Binding  

 (Lupton, 2008) 

2. Perfect  

Cara penjilidan perfect dimulai dengan merekatkan halaman-halaman 

longgar dengan menggunakan lem di sepanjang tepi terikatnya, yang 

kemudian ditempelkan pada cover. 
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Gambar 2. 6. Perfect Binding  
 (Lupton, 2008) 

3. Tape  

Cara penjilidan tape dimulai dengan melilitkan cloth tape yang sudah 

diberikan lem peka panas pada cover dan lembaran halaman. 

 

Gambar 2. 7. Tape Binding  

 (Lupton, 2008) 

4. Side Stitch  

Cara penjilidan side stitch dimulai dengan menjilid dengan staples pada tepi 

lembaran halaman dan cover dari depan ke belakang buku. 
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Gambar 2. 8. Side Stitch Binding  

 (Lupton, 2008) 

5. Saddle Stitch  

Cara penjilidan saddle stitch dimulai dengan melipat menjadi dua pada cover 

dan lembaran halaman, kemudian dijilid dengan menggunakan staples. 

 

Gambar 2. 9. Saddle Stitch Binding  

 (Lupton, 2008) 

6. Pamphlet Stitch  

Cara penjilidan pamphlet stitch hampir sama dengan cara penjilidan saddle 

stitch. Cara penjilidan pamphlet stitch dimulai dengan menjahit cover dan 

lembaran halaman dengan benang, kemudian diikat walaupun simpulan dan 
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ujungnya masih terlihat. Cara penjilidan hanya dapat digunakan untuk 

kuantitas kecil dengan maksimal 36 halaman.  

 

Gambar 2. 10. Pamphlet Binding  

 (Lupton, 2008) 

7. Screw and Post  

Cara penjilidan screw and post dimulai dengan mengebor cover dan lembaran 

halaman, kemudian mengikatkan dengan benang dan sekrup. Hasil dari 

jilidan tersebut ditutupi dengan cover. Pada jilidan ini, lembaran halaman 

dapat ditambah maupun dikurangi. Sehingga jilidan ini harus dikerjakan 

dengan tangan.  

 

Gambar 2. 11. Screw and Post Binding  

 (Lupton, 2008) 
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8. Stab  

Cara penjilidan stab dikenal dengan Japanese stab binding yang dimulai 

dengan menjahit lembaran halaman dengan benang. Sehingga benang terlihat 

pada spine dan sisi buku. Sebelum menjilid buku, gutter pada halaman harus 

diperhatikan karena penjilidan ini mengambil gutter yang besar. 

 

Gambar 2. 12. Stab Binding  

 (Lupton, 2008) 

9. Spiral  

Cara penjilidan spiral dimulai dengan membuat lubang pada sisi lembaran 

halaman dengan menggunakan mesin, kemudian gulungan kawat 

dimasukkan ke dalam masing-masing lubang yang nantinya sebagai spine 

atau tulang belakang dari buku. 

 

Gambar 2. 13. Spiral Binding  

 (Lupton, 2008) 
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10. Plastic Comb 

Cara penjilidan plastic comb merupakan penjilidan yang dianggap paling 

mengerikan dan buruk. Sehingga seharusnya penjilidan ini tidak pernah 

digunakan. 

 

Gambar 2. 14. Plastic Comb Binding  

 (Lupton, 2008) 

2.3. Grid 

Graver & Jura (2012) menjelaskan bahwa grid dan layouts merupakan alat yang 

paling dasar dan penting dalam penggunaan untuk menyusun informasi di dalam 

hierarki, kelompok, atau kolom (hlm. 10). Terdapat banyak variasi dan tipe dari 

grid yang dapat digunakan (hlm.12). Tujuan sebuah grid adalah untuk menyediakan 

konsistensi terhadap tata letak (layouts) yang disediakan oleh sumber-sumber dari 

semua elemen desain, serta mengatur konten (hlm. 16-17). Whitbread (2001) 

menjelaskan bahwa sebuah grid berusaha untuk mencapai kesatuan. Dengan 

memecahkan grid, bisa melemahkan sebuah publikasi. Beberapa sistem grid dapat 

mencapai kesatuan yang disebabkan oleh fleksibilitas. Grid dengan kolom 2-, 3-, 

4-, 6-, atau 8- dapat menyebabkan kesulitan dalam mencapai kesatuan (hlm. 136). 
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Whitbread (2001) juga menambahkan bahwa gutters di antara kolom biasanya 

diatur pada ukuran 5mm (hlm. 141). 

2.3.1. Elemen Grid 

Menurut Graver & Jura (hlm. 20-21), terdapat enam elemen di dalam grid system, 

yaitu sebagai berikut:  

 

Gambar 2. 15. Elemen Grid  

(Jura & Graver, 2006) 

1. Margins 

Margins merupakan area dari ruang negatif yang terletak di antara bagian tepi 

halaman dengan isi konten halaman. Margins bertujuan untuk membuat 

ruang untuk tempat beristirahat mata atau untuk memisahkan informasi 

bawahan seperti running heads atau folios. 

2. Flowlines 

Flowlines merupakan penjajaran standar dimana membantu untuk memandu 

pembaca terhadap halaman. 
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3. Columns 

Columns merupakan kolom vertikal berbentuk kotak/ persegi panjang yang 

membuat divisi di area tempat untuk meletakkan konten. Columns 

mempunyai variasi lebar, tergantung dengan informasinya. 

4. Modules 

Modules merupakan unit ruang individual yang dipisahkan oleh flowlines 

horizontal, dimana membuat rangkaian kolom dan baris. 

5. Spatial Zones 

Spatial zones merupakan area yang dibentuk dari mengelompokkan beberapa 

modul grid untuk menempatkan berbagai tipe konten secara konsisten. 

6. Markers 

Markers bertujuan untuk menetapkan area untuk informasi bawahan atau 

konten-konten yang diulang seperti running heads, ikon-ikon, atau folios. 

2.3.2. Struktur Dasar Grid 

Graver & Jura (hlm. 26-47) menjelaskan enam struktur dasar grid, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Single-Column/ Manuscript Grids 

Single-column grids atau disebut dengan manuscript grids merupakan 

struktur grid paling dasar, dimana membuat area standar yang memuat konten 

dan tidak ada divisi. Secara umum, grid ini dipakai untuk buku atau esai, 

dimana memperbolehkan teks menjadi fitur utama sebuah halaman.  Single-

column grids ini dikelilingi oleh margin, dimana margin yang lebar 

menimbulkan rasa stabilitas, sedangkan margin yang sempit menimbulkan 
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ketegangan. Sehingga, dalam mendesain lebar dari single-column grid dan 

margin harus mempertimbangkan fungsional dan estetikanya untuk 

menyediakan rasa bergerak untuk pembaca.  

 

 Gambar 2. 16. Single-Column Grids 

 (Jura & Graver, 2006) 

2. Multicolumn Grids 

Multicolumn grids ditujukan untuk konten yang memiliki berbagai tipe 

material, dimana grid ini dapat membantu untuk mengorganisir komunikasi. 

Struktur grid ini juga memiliki kolom-kolom dengan lebar yang berbeda dan 

dapat dikombinasikan dengan berbagai cara. Dalam mengatur multicolumn 

grids dapat dilakukan dengan bantuan hang line yang merupakan salah satu 

jenis flow line.  
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Gambar 2. 17. Multicolumn Grids  

 (Jura & Graver, 2006) 

3. Modular Grids 

Modular grids merupakan struktur grid yang menggabungkan seluruh kolom 

dan baris secara vertikal maupun horizontal, dimana gabungan tersebut 

membentuk sebuah area konten yang kecil disebut dengan modules. 

Penggunaan grid ini sangat membantu dalam mengatur informasi yang 

kompleks dengan berbagai komponen dengan variasi ukuran, seperti koran, 

bagan, tabel, dan formulir.  

Menurut Lupton (2010), modular grids dapat dibuat dengan 

membuat baseline grid yang ditentukan dari ukuran teks serta leading pada 

teks. Disarankan tidak memakai auto leading dalam menentukan leading pada 

teks. Kemudian, dilanjutkan dengan menghitung berapa jumlah baris yang 

dapat memuat teks penuh dalam satu kolom. Jumlah baris harus bulat dan 

dapat dibagi untuk membuat pembagian halaman horizontal. Sehingga, 

didapatkan jumlah modul horisontal yang berisi jumlah baris sesuai dari 

ukuran teks tersebut. Jika jumlah baris tidak dapat dibagi, bisa disolusikan 
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dengan menyesuaikan margin bagian atas dan bawah untuk menyerap garis 

sisa (hlm. 198). 

 

Gambar 2. 18. Modular Grids  
 (Jura & Graver, 2006) 

4. Hierarchical Grids 

Hierarchical grids digunakan saat struktur grid dasar atau struktur grid yang 

lain tidak kondusif dalam memisahkan area-area informasi. Hierarchical 

grids merupakan struktur grid yang menciptakan penjajaran spesifik, 

sehingga dapat menimbulkan rasa ketertiban dan membantu pembaca untuk 

melihat informasi yang disajikan. Struktur grid ini biasanya sangat membantu 

dalam mengatur situs web ke dalam area dan sub area konten yang berbeda. 

Tidak hanya situs web, struktur grid ini juga digunakan pada packaging dan 

poster. 

Perancangan media informasi..., Nicoletta Joan Ongko, FSD UMN, 2019



28 

 

 

Gambar 2. 19. Hierarchical Grids  
 (Jura & Graver, 2006) 

5. Baseline Grids 

Baseline grids menyediakan panduan berupa serangkaian baris yang 

bertujuan untuk mengatur konsistensi penjajaran terhadap elemen tipografi. 

Struktur grid ini sangat penting digunakan untuk aplikasi multikolom, serta 

membantu membuat tata letak sepanjang halaman dan kolom yang teratur 

untuk teks. 

 

Gambar 2. 20. Baseline Grids  
 (Jura & Graver, 2006) 
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6. Compound Grids 

Compound grids merupakan struktur grid yang menggabungkan bermacam-

macam struktur grid pada layout menjadi satu struktur yang terorganisir dan 

sistematis. Struktur grid ini membantu pembaca dari kebingungan.  

 

Gambar 2. 21. Compound Grids  

 (Jura & Graver, 2006) 

2.4. Komposisi 

Landa (2014) menjelaskan bahwa tujuan digunakan komposisi dalam membuat 

desain karya yaitu untuk menciptakan minat visual dan komunikasi yang jelas. 

Dalam mendesain sebuah informasi, kejelasan itu penting. Sehingga keterampilan 

dalam mengatur komposisi yang menarik dan mudah dipahami harus 

dikembangkan. Komposisi adalah suatu bentuk yang mencakup elemen-elemen 

grafis yang diatur dan divisualisasikan dan mempunyai kaitan antara satu sama lain 

yang bertujuan untuk mengkomunikasikan secara visual, menarik, dan ekspresif. 
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Gambar 2. 22. Margins dalam Komposisi  

 (Landa, 2014) 

Salah satu hal yang dilakukan dalam membuat komposisi adalah membuat 

batas yang dimulai dari margin di sisi kiri, kanan, atas, dan bawah dalam setiap 

halaman, baik cetak maupun digital. Guna dari margin tersebut sebagai bingkai di 

sekitar konten dan menciptakan area aktif untuk mendesain dan tidak keluar dari 

batas tersebut. Dalam mengatur margin, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu 

yang bisa dilakukan. Mengatur lebar dan proporsi margin sehingga bisa menyajikan 

konten dengan lebih baik serta menghasilkan harmoni, keseimbangan, dan 

stabilitas. Ruang kosong dalam bentuk sebuah margin dapat meningkatkan 

readability. Tidak lupa juga untuk mempertimbangkan fungsi dan estetika dari 

margin yang simetris dan asimetris (hlm. 143). Whitbread (2001) juga menjelaskan 
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bahwa margin bagian dalam biasanya lebih besar dibandingkan margin luar untuk 

menyediakan ruang bagi teknik binding, seperti perfect binding, spiral binding, dan 

side stapling (hlm. 140). 

Menurut Landa (2014), dalam membangun sebuah komposisi, bisa 

dilakukan dengan membuat satu visual yang dominan sehingga elemen-elemen 

grafis lainnya membentuk hubungan dengan satu visual dominan tersebut atau tidak 

ada satu visual yang dominan. Bisa juga dengan membuat komposisi yang statis 

dimana mewakili posisi yang tetap. Dengan demikian, membuat komposisi harus 

menghindari posisi elemen visual yang ambigu agar target khalayak tidak merasa 

bingung. Posisi elemen visual dalam sebuah komposisi harus menghasilkan 

stabilitas dan kepastian atau kejelasan (hlm. 165-167).  

2.5. Tipografi 

Bringhurts dalam Samara (2007) menjelaskan bahwa tipografi bertujuan untuk 

menafsirkan dan mengkomunikasikan teks (hlm. 115).  

2.5.1. Type Sizes and Spacing 

Menurut Samara (2007), setiap jenis huruf memiliki dampak yang berbeda pada 

ukurannya. Pengaturan ukuran huruf juga berdampak pada jarak (spacing). Ukuran 

teks yang dianggap sebagai display sizes adalah ukuran 14 pt. Ukuran di antara 9 

hingga 14pt dianggap sebagai text sizes. Ukuran di bawah 9pt dianggap sebagai 

caption sizes. 

Ukuran teks yang dipakai untuk pembacaan teks panjang, seperti buku, 

koran, dan jurnal, yaitu ukuran antara 9 hingga 14 pt karena nyaman dan efisien 
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untuk dibaca. Sedangkan, jarak optimal pada ukuran membaca bergantung pada 

ukuran teks juga. Jika ukuran teks dikecilkan/ diturunkan, maka jarak antara huruf 

harus dinaikkan/ dilebarkan untuk meningkatkan kejelasan teks. Sebaliknya, jika 

jarak antara huruf dikecilkan/ dirapatkan, maka ukuran teks harus dibesarkan/ 

dinaikkan melebihi ukuran membaca (hlm. 120-121). 

2.5.2. Variasi Visual Typefaces 

Menurut Samara (2007, hlm. 122-123), pola dasar dari tipografi dibagi menjadi 

enam aspek, yaitu sebagai berikut: 

1. Case 

Dalam alfabet barat (Western alphabet), setiap huruf datang dari bentuk yang 

besar, baik huruf besar (uppercase letter) maupun huruf kecil (lowercase 

letter). Huruf besar biasanya diberikan ruang atau space untuk memudahkan 

dalam membaca. Sedangkan huruf kecil biasanya lebih bervariasi dan mudah 

dikenali dalam teks. 

 

Gambar 2. 23. Case dalam Variasi Visual Typefaces  

 (Samara, 2007) 
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2. Weight 

Weight merupakan ketebalan goresan (stroke) huruf yang bervariasi, antara 

lain light, regular, bold, dan black. Variasi tersebut membantu dalam 

membedakan antar komponen informasi berupa teks di dalam hierarki, serta 

menambahkan kontras visual. 

 

Gambar 2. 24. Weight dalam Variasi Visual Typefaces  

 (Samara, 2007) 

3. Contrast 

Kontras dalam goresan (stroke) disebut juga dengan modulasi, dimana 

ditunjukkan dengan tingkatan lebarnya dari tipis ke tebal. Terdapat banyak 

variasi dari kontras, yaitu uniform, contrast, extreme contrast, dan 

modulation.  
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Gambar 2. 25. Contrast dalam Variasi Visual Typefaces  

 (Samara, 2007) 

4. Width 

Width adalah lebar proporsional huruf di dalam tipografi. Untuk dasar 

lebarnya diambil dari huruf besar M. Terdapat dua jenis lebar, yaitu 

condensed dan extended atau expanded. Condensed terjadi jika lebar dari 

huruf tersebut lebih sempit. Sedangkan extended atau expanded terjadi jika 

lebar dari huruf tersebut lebih lebar. 

 

Gambar 2. 26. Width dalam Variasi Visual Typefaces  

 (Samara, 2007) 

Perancangan media informasi..., Nicoletta Joan Ongko, FSD UMN, 2019



35 

 

5. Posture 

Terdapat dua bentuk posture huruf, yaitu roman dan italic. Huruf yang berdiri 

tegak sebesar 90 derajat pada garis dasar merupakan huruf roman. 

Sedangkan, huruf miring (italic letters) merupakan huruf yang dimiringkan 

ke kanan sebesar 12 hingga 15 derajat. Huruf miring ini menirukan dari 

tulisan tangan atau yang dikenal dengan handwriting.  

 

Gambar 2. 27. Posture dalam Variasi Visual Typefaces  

 (Samara, 2007) 

6. Style 

Aspek style dibagi menjadi tiga pengertian. Pertama, style memiliki dua kelas 

dalam tulisan yaitu serif dan sans serif. Kedua, style juga diartikan sebagai 

sejarah masa dimana tipografi digambarkan. Ketiga, mengenai kualitas 

tipografi yang netral atau dekoratif. 
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Gambar 2. 28. Style dalam Variasi Visual Typefaces  

 (Samara, 2007) 

2.5.3. Klasifikasi Huruf 

Klasifikasi huruf bertujuan untuk membantu desainer dalam memilih tipografi yang 

sesuai dengan proyek yang dibuat. Samara (2007, hlm. 124-125) menjelaskan enam 

klasifikasi huruf yang sampai saat ini tetap konstan, yaitu sebagai berikut: 

 

 Gambar 2. 29. Enam Klasifikasi Huruf 

 (Samara, 2007) 
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1. Oldstyle 

Jenis huruf oldstyle merupakan jenis huruf yang ditunjukkan dengan kontras 

yang organik pada weight dalam stroke. Tinggi huruf kecil berpapasan 

dengan garis x-height.  

2. Transitional 

Jenis huruf transitional merupakan jenis huruf yang memiliki kontras stroke 

lebih meningkat dan rasional. Sehingga, tinggi huruf kecil melebihi garis x-

height. Kait atau serif pada huruf juga lebih tajam dan lebih jelas.  

3. Modern 

Jenis huruf modern merupakan jenis huruf yang memiliki kontras stroke 

ekstrem, serta kait atau serif pada huruf jelas dan elegan. Sedangkan, serif 

pada huruf kecil menjadi bulat, dimana mencerminkan sirkularitas. 

4. Sans Serif 

Jenis huruf sans serif merupakan jenis huruf yang tidak memiliki serif atau 

kait, serta stroke pada tiap huruf seragam. Jenis huruf ini terbaca pada huruf 

kecil dan dapat diterima untuk membaca jangka panjang.  

5. Slab Serif 

Jenis huruf slab serif merupakan jenis huruf yang memiliki stroke tebal yang 

konsisten, baik pada serif maupun stems di tiap huruf. Dinamainya dengan 

“slab” karena bagian badan jenis huruf ini lebih lebar dari pada jenis huruf 

pada dasarnya yang normal. 
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6. Graphic 

Jenis huruf graphic merupakan jenis huruf eksperimental, dekoratif, dan 

anak-anak, dimana memiliki visual yang ekspresif. Jenis huruf ini tidak cocok 

untuk digunakan dalam teks yang panjang. Jenis huruf ini memiliki model-

model huruf lain, seperti jenis script, fancy dan complex, dan idiosyncratic. 

2.5.4. Type as Information 

Samara (2007) menjelaskan bahwa hierarki sebuah informasi sangat penting bagi 

pembaca untuk membaca teks secara berurutan dimulai dari tingkat 

kepentingannya. Judul sebagai salah satu yang penting dan pertama bagi pembaca 

yang harus lihat dalam membaca. Sebenarnya, semua teks itu sama pentingnya pada 

saat keadaan mentah atau belum diatur letaknya. Cara pembaca dalam menentukan 

mana yang lebih penting untuk dibaca terlebih dahulu dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, yaitu menggunakan ruang sekitar dan di antara teks melalui 

perbedaan spasial, mengubah warna tipografi tiap-tiap elemen yang terpisah satu 

sama lain, mengubah ukuran, weight, alignment, ritme, spacing, width atau posture, 

orientasi, gray value, dan kontras latar belakang. Sehingga, mengkategorikan 

informasi dapat membantu pembaca untuk mengenali dan menghubungkan tiap 

informasi dengan yang lain (hlm. 154-156).  

Dalam mengembangkan hierarki tipografi, visual serta aspek persepsi dari 

pengelompokan dan pembedaan sangatlah penting. Semua komponen di dalam 

hierarki harus menanggapi kualitas visual satu sama lain. Para desainer disarankan 

menggunakan dua atau tiga jenis huruf yang memiliki kualitas yang sama dalam 

membuat proyek dikarenakan terlalu banyak perbedaan di dalam tingkatan hierarki 
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menciptakan pemutusan visual dan tidak adanya visual yang dapat berkomunikasi 

(hlm. 157).   

Menjaga konsistensi ruang di antara kelompok yang memiliki arti sama dan 

menaikkan ruang diantara kelompok yang tidak berhubungan dalam hierarki dapat 

membantu pembaca menelusuri bagian informasi-informasi umum dan sub 

informasi-informasi dibawahnya (hlm. 158-159).  

2.5.5. Readability dan Legibility 

Landa (2014, hlm. 53) menjelaskan bahwa readability dan legibility dalam teks 

sangat penting. Readability adalah kemudahan teks untuk dibaca dengan nikmat 

dan menghindari kekecewaan. Sedangkan, legibility adalah bagaimana pembaca 

dapat mengenali jenis huruf dengan mudah dan membedakan karakteristik tiap 

bentuk huruf. Untuk mencapai readability dapat dilakukan dengan pemilihan jenis 

huruf yang cocok dalam mendesain dengan mempertimbangkan ukuran, jarak, 

margin, warna, dan pilihan kertas. Memiliki nilai kontras yang besar di antara huruf 

dengan latar belakang dapat meningkatkan readability. Beberapa penggunaan huruf 

yang sulit dibaca oleh pembaca, yaitu sebagai berikut: 

1. Penggunaan strokes yang tipis maupun tebal, terutama dalam ukuran yang 

kecil 

2. Huruf yang dilebarkan (expanded) atau disempitkan (condensed), terutama 

dalam ukuran yang kecil 

3. Teks dengan huruf-huruf kapital 

4. Warna yang terlalu saturasi pada huruf 
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2.5.6. Tipografi untuk Anak-Anak 

Menurut Salisbury (2004), teks di dalam buku anak dapat dijadikan sebagai bentuk 

visual yang mendukung cerita. Walaupun pemilihan teks bukan satu-satunya 

elemen dalam membuat desain yang bagus (hlm. 118-119). Phinney & Colabucci 

dalam Horning (2010, hlm. 17-23) menjelaskan bahwa tipografi jarang untuk 

didiskusikan dalam literatur anak-anak. Namun, tipografi berperan penting dalam 

menyampaikan makna dalam buku bergambar. Pada umumnya, tipografi berperan 

penting dalam buku apa pun. Huruf merupakan elemen tipografi yang kritis, dimana 

dapat membantu atau mencegah kualitas sebuah buku.  

Buku-buku di luar dari literatur anak-anak, para tipografer percaya bahwa 

jenis huruf harus terlihat yang dapat menambah teks tanpa menarik perhatian pada 

dirinya sendiri. Dalam buku, pemilihan jenis huruf menambah cerita menjadi 

bagian aktif dari pengalaman visual. Tipografi juga digunakan untuk menekankan 

plot dan mood pada cerita. Tipografi ekspresif juga digunakan untuk menekankan 

elemen-elemen spesifik dalam cerita.  

 

Gambar 2. 30. Contoh Tipografi Ekspresif  

 (Children and Libraries, 2010) 
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Pengaturan huruf penting dalam buku anak-anak dalam mengatur teks, 

seperti bagaimana teks berjalan dan kaitannya dengan gambar. Pengaturan huruf 

yang baik dapat meningkatkan keterbacaan dan menambah daya tarik buku. 

Sebaliknya, jika pengaturan huruf tidak baik maka buku terlihat tidak baik dan 

membuat jenis huruf yang ada susah dibaca. Berikut beberapa hal yang harus 

diperhatikan dalam pengaturan huruf sebuah buku, yaitu sebagai berikut: 

1. Typeface Legibility, Contrast, and Color 

Pemilihan jenis huruf bisa menjadi permasalahan pengaturan huruf jika huruf 

tersebut sulit dibaca dan melelahkan untuk dibaca dalam kuantitas teks yang 

panjang. Penggunaan warna dalam huruf juga harus selaras dengan warna 

ilustrasi atau visual lainnya. Tetapi, beberapa warna ada yang bermasalah 

terhadap keterbacaannya, contohnya seperti warna biru muda pada huruf 

dengan warna hijau pada latar belakang. 

2. Ligatures 

Permasalahan dalam ligatures adalah terjadi jarak yang buruk terhadap dua 

atau lebih huruf. Pada buku anak-anak, ligatures menjadi pilihan 

kontroversial yang dianggap mengkhawatirkan jika terjadi bentuk huruf yang 

bergabung dan membuat pembaca bingung. 

3. All Caps 

Penggunaan huruf kapital lebih dapat diterima di literatur anak-anak karena 

mirip dengan tulisan mereka sendiri. 
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4. Initial Caps 

Initial capital merupakan huruf yang lebih besar diletakkan di awal cerita atau 

bab. Drop cap merupakan salah satu initial cap yang memotong garis di 

bawah salah satu bagiannya. 

 

Gambar 2. 31. Contoh Initial Caps  

 (Children and Libraries, 2010) 

2.6. Teori Warna 

Albers dalam Samara (2007) menjelaskan bahwa warna menyajikan dirinya dalam 

flux yang terus menerus, dimana berhubungan dengan kondisi yang berubah (hlm. 

81).  

2.6.1. Identitas Warna 

Terdapat empat identitas warna yang dijelaskan oleh Samara (2007, hlm. 84-91), 

yaitu sebagai berikut: 

1. Hue: identitas warna hasil dari cahaya yang direfleksikan dari obyek pada 

frekuensi tertentu. Namun, identitas sebuah warna dapat benar-benar 

diketahui jika terdapat warna lain yang berdekatan dan dapat dibandingkan. 

Warna primer merupakan hue atau warna yang absolut, yaitu warna merah, 

biru, dan kuning. Warna sekunder merupakan dua warna primer yang 

Perancangan media informasi..., Nicoletta Joan Ongko, FSD UMN, 2019



43 

 

dicampurkan, yaitu warna jingga, hijau, dan ungu. Warna tersier merupakan 

warna yang mencampurkan warna primer dengan warna sekunder. 

2. Saturation: intensitas cahaya berdasarkan tingkat saturasinya, dari warna 

saturated hingga warna desaturated. 

3. Value: merupakan gelap atau terangnya warna. Satu warna dapat dianggap 

terang atau gelap jika dibandingkan dengan warna lain.  

 

Gambar 2. 32. Hue, Value, dan Saturation  

 (http://learn.leighcotnoir.com/artspeak/elements-color/hue-value-saturation/, n.d.) 

4. Temperature: merupakan kualitas subyektif yang berhubungan dengan 

pengalaman, dimana terdiri dari warna hangat (warm) dan warna dingin 

(cold). Warna yang dianggap warna dingin yaitu hijau, biru, dan ungu. 

Warna yang dianggap warna hangat yaitu merah, kuning, dan jingga. 
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Gambar 2. 33. Temperature pada Identitas Warna  

 (Samara, 2007) 

2.6.2. Psikologi Warna 

Samara (hlm. 110-113) menjelaskan bahwa warna memunculkan beberapa variasi 

pesan psikologi yang dapat mempengaruhi pengalaman pembaca. Dikarenakan 

warna membangkitkan respon emosional, jika mengganti warna berarti maknanya 

ikut berubah. Makna psikologis tiap warna, yaitu sebagai berikut: 

1. Merah: warna yang paling terlihat, mempunyai makna kelaparan, kemarahan, 

merasa impulsif, semangat, dan gairah. 

2. Biru: warna yang kalem, menimbulkan rasa protektif dan keamanan, solid 

dan bisa diandalkan.  

3. Kuning: kebahagiaan, mendorong pemikiran jernih dan retensi memori.  

4. Coklat: berhubungan dengan bumi, menimbulkan rasa nyaman dan 

keamanan, keabadian. Warna natural coklat dianggap sebagai pekerja keras, 

kasar, dan ekologis. Sedangkan, kaitannya dengan tanah menimbulkan rasa 

kepercayaan dan daya tahan. 

5. Ungu: warna yang menimbulkan rasa kecurigaan, misterius, dan sulit 

dimengerti. Ungu gelap yang mendekati hitam dianggap sebagai kematian. 
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Ungu pucat dan lebih dingin menimbulkan rasa nostalgia. Ungu kemerahan 

menimbulkan rasa dramatic dan energetik. Warna seperti plum dianggap 

sebagai gaib (magical).  

6. Hijau: merupakan warna yang santai, berhubungan dengan alam 

menimbulkan rasa keamanan. Hijau yang terang menimbulkan rasa energetik 

dan youthful. Hijau yang tua sebagai pertumbuhan ekonomi yang dapat 

diandalkan. Hijau yang natural membangkitkan sifat kebumian. Akan tetapi, 

hijau di konteks yang benar dapat menimbulkan penyakit.  

7. Jingga: menimbulkan rasa keramahan, hangat, berpetualang, tapi bisa 

dianggap sebagai tidak bertanggung jawab. Jingga yang tua menandakan rasa 

kemewahan. Jingga yang terang menimbulkan rasa kesehatan, segar, kualitas, 

dan kekuatan. Jingga yang natural menimbulkan rasa kecanggihan dan 

eksotis. 

8. Abu-abu: warna yang dianggap formal, bermartabat, berkuasa, dan tidak 

berkomitmen. Warna abu-abu juga berhubungan dengan teknologi, terutama 

warna silver yang dianggap sebagai kontrol, presisi, kompetensi, 

kecanggihan, dan industri.  

2.6.3. Warna dalam Tipografi 

Menurut Samara (hlm. 122-123), warna kromatik memiliki efek pada tipografi yang 

dapat menambah kualitas dari huruf ditunjukkan dengan karakteristik boldness, 

lightness, openness, density, typographic color. Warna dingin nampak surut, 

sedangkan warna hangat nampak lebih maju. Sehingga, jika menggunakan warna 
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hangat pada elemen huruf yang besar dan penting dapat menambah kontras 

dibandingkan dengan elemen huruf yang lain. 

Penggunaan warna pada huruf harus diperhatikan dengan baik-baik, terutama 

untuk keterbacaannya. Warna juga dapat digunakan untuk menghubungkan 

komponen informasi dalam komposisi. Para desainer juga perlu untuk menjaga 

kontras di antara warna huruf dengan warna latar belakang agar teks masih tetap 

terlihat (hlm. 162-163).   

2.7. Ilustrasi 

2.7.1. Definisi Ilustrasi 

Menurut Wigan (2008), ilustrasi berperan penting dalam mengkomunikasikan, 

menggabungkan imajinasi, kreativitas, keterampilan dan kerajinan untuk 

memberikan cerita secara visual.  Wigan juga menjelaskan definisi ilustrasi ke 

beberapa pengertian, yaitu (hlm. 13): 

1. Sebagai suatu bentuk dari komunikasi visual 

2. Sebagai suatu aktivitas dalam memecahkan masalah 

3. Sebuah komentar sosial atau jurnalisme 

4. Seni di dalam konteks komersial 

5. Seni narasi manusia yang popular 

6. Sebuah image-making 

7. Spesialisasi dalam desain grafis 

8. Sebagai wadah dari semua seni dan desain kontemporer 

9. Sebagai bidang untuk memperoleh keterampilan menggambar dalam hal 

menciptakan bahasa visual pribadi 
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Ilustrasi yang baik menurut Male (2007) adalah ilustrasi yang berhasil 

menyalurkan pesan tertentu kepada target yang telah ditentukan. Ilustrasi dapat 

memberikan inspirasi, memberikan opini dan komen, serta menyediakan hiburan 

dan cerita kepada target audiens (hlm. 19).  

2.7.2. Bentuk Ilustrasi 

Menurut Male (2007, hlm. 50-51), terdapat dua bentuk citra dari ilustrasi yang dapat 

diterapkan dalam lima konteks praktik, antara lain information, commentary, 

narrative, fiction, persuasion, dan identity, yaitu sebagai berikut: 

1. Literal Illustration 

Ilustrasi literal menggambarkan adegan yang nyata dan kredibel dengan 

deskripsi yang akurat, baik fiksi naratif maupun non-fiksi. Bahasa visual yang 

digunakan bervariasi, dari hyperrealism hingga impresionistik atau dekoratif. 

 

Gambar 2. 34. Contoh Literal Illustration  

 (Male, 2007) 

2. Conceptual Illustration 

Ilustrasi konseptual menggambarkan visual dari ide atau teori yang secara 

keseluruhan mengambil bentuk yang berbeda, seperti surealis, abstraksi, 
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distorsi ekstrem, diagram, dan berbagai bentuk lainnya. Walaupun mungkin 

masih terdapat unsur-unsur kenyataan di dalamnya. Berdasarkan kutipan dari 

Steven Heller bahwa ilustrasi konseptual menyajikan dua tujuan yaitu 

menyediakan makna dan komentar, serta memberikan publikasi kepribadian 

visualnya (hlm. 57). 

 

Gambar 2. 35. Contoh Conceptual Illustration  

 (Male, 2007) 

2.7.3. Peran Ilustrasi 

Male (2007) menjelaskan peran dari ilustrasi sebagai bentuk komunikasi secara 

visual kepada audiens. Peran tersebut dibagi menjadi 5 konteks, yaitu sebagai 

berikut (hlm. 86-183):  

1. Documentation, Reference and Instruction 

Ilustrasi memiliki peran dalam bidang visual dan komunikasi yang 

menyampaikan dan menjelaskan informasi dalam bentuk dokumen, referensi, 

pendidikan, penjelasan, dan instruksi, dimana menggunakan teknik 

menggambar yang mencakup tema dan subyek yang luas. Ilustrasi merupakan 

media pembelajaran yang disampaikan dengan visual karena mudah untuk 
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dipahami oleh audiens. Penggunaan ilustrasi yang kreatif dan inovatif dapat 

berdampak pada keterlibatan dalam proses pembelajaran, baik dalam 

pendidikan, profesional, maupun rekreasi. Hasilnya berakhir dengan adanya 

pengalaman baru yang menyenangkan karena mendapatkan pengetahuan 

baru dengan berbagai cara yang menghibur dan interaktif. 

 

Gambar 2. 36. Contoh Ilustrasi Instruksi  

 (Male, 2007) 

Ilustrasi informasi yang terikat dengan bahasa visual dianggap 

berbeda dalam bentuk, seperti literal, piktorial, gambaran sekuensial, 

konseptual, dan diagram. Ilustrasi informasi tersebut memiliki beberapa 

fungsi, salah satunya untuk menyediakan panduan, pemikiran dan penjelasan 

dari proses yang sederhana atau kompleks. 

2. Commentary 

Komentar visual merupakan inti dari ilustrasi editorial yang berfungsi sebagai 

simbiosis dengan jurnalisme dalam hal surat kabar dan majalah. Ilustrasi 

memiliki peran penting dalam hal penerbitan, dimana memiliki saingan 

visual, yaitu fotografi. Saat ini, topik yang menjadi ilustrasi editorial yaitu 

mengenai memprovokasi dan kontroversial yang berasal dari komentar 
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politik, ekonomi, dan sosial. Dalam ilustrasi editorial, visual yang 

digambarkan harus simbolik, semi-piktorial, atau dekorasi abstrak. Salah satu 

bentuk ilustrasi dalam editorial, terutama koran, yaitu political cartoon. 

 

Gambar 2. 37. Contoh Ilustrasi Komentar  

 (Male, 2007) 

3. Storytelling 

Ilustrasi di bagian ini merupakan ilustrasi untuk kebutuhan visual dari fiksi 

naratif pada berbagai macam bentuk seperti mitos, legenda, anekdot, 

peristiwa fiktif, dan lain-lainnya. Ilustrasi ini biasanya ditemui pada buku 

anak-anak, novel grafis dan komik, serta publikasi spesialis yang berisi 

mitologi, dongeng, dan fantasi. Dengan ilustrasi ini diharapkan dapat 

menimbulkan keterlibatan emosional dan imajinatif melalui tulisan dan 

gambar. Penggunaan tipe gambar ilustrasi sesuai dengan genre fiksi dan 

ceritanya. Sehingga ilustrasi harus menyampaikan cerita yang tepat dengan 

mempertimbangkan proporsi yang tepat pada teks dan gambar. 
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Gambar 2. 38. Contoh Ilustrasi Storytelling  

 (Male, 2007) 

4. Persuasion 

Ilustrasi pada bagian ini mencakup iklan dan kampanye. Ilustrasi ini 

ditunjukkan untuk menciptakan solusi berbentuk visual yang inovatif dan 

teladan, serta memberikan kesadaran akan sesuatu kepada masyarakat umum. 

Ilustrasi ini juga bertujuan untuk menyampaikan pesan yang positif secara 

langsung terkait dengan promosi dan penjualan. 

 

Gambar 2. 39. Contoh Ilustrasi Persuasi  

 (Male, 2007) 
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5. Identity 

Ilustrasi pada bagian ini bertujuan untuk mengemas identitas sebuah brand 

atau perusahaan, yang dikenal dengan Corporate Identity, sebagai aspek 

utama agar terdapat pengakuan dari masyarakat umum. Logo sebagai salah 

satu bentuk visual yang mewakili karakteristik utama dari sebuah brand 

ataupun perusahaan. Selain itu terdapat point of sale dimana bertujuan untuk 

meningkatkan promosi melalui visual. Ilustrasi juga dipakai dalam mendesain 

visual kemasan yang kreatif, serta dalam mendesain sampul buku sebagai 

identitas dari buku tersebut. Ilustrasi juga memainkan peran dalam identitas 

visual sebuah musik.  

 

Gambar 2. 40. Contoh Ilustrasi Identitas  

 (Male, 2007) 

2.7.4. Media Ilustrasi 

Menurut Male (2007, hlm. 21-22), beberapa media yang menggunakan ilustrasi, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Publication: Books 

a. Children’s books: terdiri dari buku nonfiksi dan fiksi 
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b. Quality non-fiction: terdiri dari ensiklopedia atau semacam buku ‘coffee 

table’ 

c. General fiction: terdiri dari hardback dan paperback untuk dewasa 

d. Specialist: mengenai referensi teknis 

2. Publication: Magazines and Newspapers 

a. Editorials: Terdiri dari hal general, spesifik, life style, artikel dan 

komentar atau ulasan 

3. Advertising: terdiri dari ‘above the line’ dan gambar yang dicetak atau 

bergerak (video) 

4. Design Groups: terdiri dari ‘below the line’, point of sale, laporan perusahaan, 

kemasan, materi perusahaan, desain situs web, dan lain-lain 

5. Multimedia: gambar yang bergerak, animasi, film, digital imaging, post-

production 

6. Miscellaneous: terdiri dari lembaga, organisasi, layanan publik, pemerintah, 

lembaga akademik 

2.7.5. Teknik Ilustrasi 

Salibusry (2004) menjelaskan beberapa teknik ilustrasi yang dapat digunakan, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Watercolors 

Watercolors merupakan medium yang transparan. Sehingga semakin banyak 

air, makan semakin transparan. Terdapat cara khusus dalam 

menggunakannya yaitu dari bagian terang ke bagian gelap. Dalam 

menggunakan teknik ini biasanya banyak mengalami kesalahan seperti terlalu 

Perancangan media informasi..., Nicoletta Joan Ongko, FSD UMN, 2019



54 

 

banyak mengambil warna pada kuas. Untuk penggunaan kuas yang cocok 

yaitu kuas yang memiliki kualitas bagus seperti kuas sable atau kuas 

gabungan dari sable dengan nilon. Untuk penggunaan kertas, terdapat tiga 

tipe kertas (Rough, Not, Hot pressed) dengan berat yang berbeda (72lbs, 300 

gsm, 410 gsm, 600 gsm, 850 gsm).   

 

Gambar 2. 41. Contoh Teknik Watercolors  

 (Salisbury, 2004) 

2. Acrylic Paint 

Acrylic paint terdiri dari warna-warna terang dan sangat cepat dalam proses 

pengeringan. Penggunaan warna akrilik ini dapat digunakan pada kertas, 

kanvas, kayu, dan material lain yang tidak mengkilap. Penggunaan kuas 

sesuai dengan kebutuhan. Terdapat beberapa cara dalam penggunaan acrylic 

paint, seperti semi-transparent washes yang diterapkan dengan menggunakan 

banyak air. Acrylic bisa dipadukan dengan kolase, contoh seperti melukis di 

bawah layer kertas-kertas koran.  
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Gambar 2. 42. Contoh Teknik Acrylic Paint  
 (Salisbury, 2004) 

3. Oil Paints and Pastels 

Oil paint tidak digunakan pada buku ilustrasi anak, dikarenakan oil paints 

merupakan material yang ekstrim. Selain itu, oil paints sangat lama dalam 

proses pengeringan. Tapi proses pengeringan tersebut dapat dipercepat 

dengan menggunakan tiner, seperti Liquin. Penggunaan kuas bisa apa saja, 

tapi disarankan memakai kuas sable dan nilon untuk gambar yang detail. 

Penggunaan oil paints dapat diterapkan di kanvas, papan, dan kertas. Untuk 

pastels terdapat dua macam, yaitu oil pastels dan soft pastels atau chalk. 

Kedua macam tersebut dapat dipakai pada buku ilustrasi anak.  

 

Gambar 2. 43. Contoh Teknik Oil Pastels  

 (Salisbury, 2004) 
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4. Black-and-White Work 

Penggunaan ilustrasi hitam putih dapat diterapkan untuk anak-anak yang 

lebih tua. Dalam ilustrasi hitam putih dapat menggunakan pena atau tinta. 

Pada ilustrasi hitam putih dengan pena memberikan gambar yang lebih 

ekspresif dengan menggunakan garis dan detail yang menarik. Pada ilustrasi 

hitam putih dengan tinta dan kuas dapat memberikan bentuk-bentuk yang 

tebal (bold shapes). 

 

Gambar 2. 44. Contoh Teknik Black-and-White Work  

 (Salisbury, 2004) 

5. Print-Based Media 

Terdapat beberapa media cetak, seperti wood engraving, linocutting, screen 

printing, etching, dan monoprinting. Tiap media cetak tersebut menggunakan 

alat yang berbeda-beda, termasuk penggunaannya yang berbeda pula. 

Engraving sebagai salah satu teknik yang tertua dalam ilustrasi.  
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Gambar 2. 45. Contoh Teknik Print-Based Media  

 (Salisbury, 2004) 

6. Collage and Mixed Media 

Penggunaan kolase merupakan salah satu teknik yang menonjol dalam buku 

ilustrasi anak. Teknik ini diterapkan dengan cara memotong material-material 

yang berbeda dan disusun hingga membuat sebuah gambar. Mixed media 

dapat diterapkan dengan menggabungkan kolase dengan teknik lainnya, 

seperti acrylic paint.  

 

Gambar 2. 46. Contoh Teknik Collage and Mixed Media  

 (Salisbury, 2004) 

7. Computers 

Terdapat beberapa variasi aplikasi ilustrasi atau grafis yang cocok untuk 

menggambar, seperti Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, dan lain-lain. 
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Dalam proses menggambar pada komputer, dapat dibantu dengan tablet, pen, 

dan mouse untuk mempermudah menggambar. Kelebihan yang ada pada 

warna di digital adalah tidak perlu untuk mencampur warna secara manual.  

 

Gambar 2. 47. Contoh Teknik dengan Komputer  

 (Salisbury, 2004) 

2.7.6. Ilustrasi untuk Anak 

Male (2007) menjelaskan bahwa pada awalnya konteks ilustrasi buku anak-anak 

hanya sebatas instruksi dan pencerahan. Namun, hingga pada abad ke-19, ilustrasi 

pada buku anak-anak menjadi identik dengan bercerita. Menurut Male, salah satu 

operasi terbesar dalam penerbitan adalah buku nonfiksi untuk anak-anak yang 

bervariasi, dari buku mata pelajaran nonfiksi hingga buku pelajar awal. Sehingga, 

ilustrasi memainkan peran penting dalam konteks praktik ini dalam menyediakan 

dan memvisualisasikan fakta kepada anak-anak. Sebagai ilustrator harus terlibat 

dengan subyek, sehingga dapat mengeksplorasi wawasan terkait dengan konten. 

Biasanya ilustrator dapat berkolaborasi dengan penulis dalam membuat sebuah 

buku. Sehingga, keduanya memiliki tanggung jawab terhadap keseluruhan konten 
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dan konsep desain pada buku. Dibutuhkan kreativitas dan inovasi dalam proses 

yang konseptual dan praktis. 

Dalam buku bergambar untuk anak-anak, desainer dapat menambahkan 

unsur interaktif dan menarik yang sesuai, seperti pop-up, ensiklopedia CD, 

permainan, problem solving, dan hidden clues, yang dapat membuat belajar 

menjadi menyenangkan. Ilustrasi juga dibuat menarik dan penuh warna dapat 

membuat anak-anak akrab dengan kata-kata dan bentuk huruf. Terdapat beragam 

topik materi pelajaran yang menginspirasi untuk anak-anak muda, contohnya yaitu 

sejarah alam seperti konservasi dan perlindungan lingkungan, habitat fauna yang 

hampir punah, dan lain-lain. Dalam buku informasi untuk anak-anak, penggunaan 

sifat pencitraan sesuai dengan konsep desain secara keseluruhan serta materi 

pelajaran (hlm. 144-157). 

 

Gambar 2. 48. Contoh Ilustrasi dalam Buku Bergambar  

 (Salisbury, 2004) 

Menurut Salisbury (2004), pada buku bergambar perlu diperhatikan 

keseimbangan proporsi antara teks dengan gambar. Teks dan gambar harus saling 
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berkomunikasi dan berhubungan (hlm. 84-85). Salisbury juga menjelaskan bahwa 

mengilustrasikan fakta yang tidak bisa digambarkan dengan foto merupakan 

pekerjaan yang penting dan berat untuk ilustrator. Ilustrasi nonfiksi yang baik harus 

dapat memberikan visual yang informatif dan memberikan semangat. Penggunaan 

puzzle dan permainan merupakan teknis yang baik untuk anak-anak (hlm. 108-109). 

2.8. Psikologi Anak 

2.8.1. Perkembangan Masa Anak Sekolah 

Atmodiwirjo (dalam Gunarsa, 2008) menjelaskan bahwa perkembangan masa anak 

sekolah terjadi pada umur 6-12 tahun. Perkembangan tersebut mencakup 

perkembangan dalam aspek motorik, mental, emosi, dan sosial. Masa ini 

merupakan masa dimana apa yang sudah diajarkan sebelumnya akan terus berlanjut 

di masa yang akan datang. Pada usia ini, anak-anak mulai dapat mengalihkan 

perhatian dan menunjukkan sikap-sikap terhadap belajar. Selain itu, anak juga 

mulai sadar akan tugasnya dan patuh terhadap peraturan. Pada usia ini juga anak-

anak diperkenalkan kepada sesuatu yang baru. Sehingga muncul ekspetasi terhadap 

diri sendiri. Pada fase ini, anak-anak sudah memiliki beberapa keterampilan, antara 

lain: 

1. Self-help skills, dimana anak-anak sudah bisa menolong diri sendiri dan 

jarang untuk meminta pertolongan kepada orang lain, dalam hal seperti 

mandi, makan, dan berdandan. 

2. Social-help skills, dimana anak-anak sudah dapat membantu pekerjaan rumah 

tangga dan muncul sikap kerjasama. 
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3. School skills, dimana anak-anak dapat menguasai pelajaran, baik akademik 

maupun non akademik.  

4. Play skills, dimana anak-anak dapat melakukan beberapa keterampilan 

bermain, seperti main bola, sepeda, sepatu roda, bulutangkis, dan lain-lain. 

Pada aspek emosi, anak-anak sudah dapat mengendalikan emosinya dengan 

berbagai cara yang diketahui di lingkungannya. Pada aspek sosial, terutama pada 

akhir masa sekolah, anak-anak cenderung untuk bergabung dengan kelompok yang 

ada di sekolah. Sehingga anak-anak lebih menyukai mematuhi aturan yang ada di 

kelompok tersebut daripada aturan dari orangtua maupun sekolah. Namun, dengan 

pergaulan sosial sehari-hari, anak mulai dapat bersosialisasi dengan orang lain dan 

bagaimana menerapkan sikap mandirinya. Anak-anak juga dapat mengatasi 

kecemasan dan konflik yang terjadi (hlm. 13-15). Menurut Endraswara (2009), 

anak-anak pada usia 8-12 tahun sudah dapat membaca karena memiliki pandangan 

yang serius terhadap apa yang terjadi di sekitarnya (hlm. 61). 

2.8.2. Perkembangan Kognitif Anak 

Menurut Jahja (2011, hlm 56-58), proses perkembangan kognitif menurut beberapa 

ahli psikolog muncul sejak manusia baru lahir. Piaget (dalam Jahja) menjelaskan 

empat tahapan perkembangan kognitif anak, yaitu sebagai berikut: 

1. Tahap sensory-motor yang terjadi pada usia 0-2 tahun 

2. Tahap pre-operational yang terjadi pada usia 2-7 tahun 

3. Tahap concrete-operational yang terjadi pada usia 7-11 tahun 

4. Tahap formal-operational yang terjadi pada usia 11-15 tahun 
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Piaget juga menjelaskan beberapa pengertian yang terkait dengan proses 

perkembangan kognitif anak, yaitu sebagai berikut: 

1. Sensory-motor schema: merupakan perilaku terbuka dimana tersusun secara 

teratur menurut sistem untuk menanggapi lingkungan. 

2. Cognitive schema: merupakan perilaku tertutup dimana terdapat aturan 

langkah-langkah kognitif dalam hal memahami apa yang menjadi kesimpulan 

mengenai lingkungan yang ditanggapinya. 

3. Object permanence: merupakan anggapan dimana suatu benda akan tetap ada 

jika benda tersebut ditinggalkan atau tidak dilihat lagi. 

4. Assimilation: merupakan proses dalam hal menanggapi lingkungan dengan 

menggunakan skema yang ada. 

5. Accommodation: merupakan bagaimana menyesuaikan diri terhadap 

lingkungan yang ditanggapinya. 

6. Equilibrium: merupakan hasil ketepatan akomodasi yang bersumber dari 

keseimbangan antara bagan yang digunakan dengan lingkungan yang 

ditanggapinya.  

2.9. Taman Nasional 

2.9.1. Definisi Taman Nasional 

Menurut Supriatna (2014), taman nasional merupakan kawasan yang lebih luas 

daripada cagar alam, taman margasatwa, dan hutan wisata, dimana dilindungi oleh 

pihak terkait dikarenakan mencakup spesies-spesies tertentu, ekosistem, dan 

keindahan alam (hlm. 21). Taman nasional di Indonesia saat ini berjumlah 54 taman 

nasional dengan luas 16.304.707,13 ha berdasarkan data dari Konservasi Sumber 
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Daya Alam dan Ekosistem (2017). Terdapat definisi lain dari taman nasional 

menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 

berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 

Indonesia Nomor P.76 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (13) yaitu salah satu kawasan 

pelestarian alam, dimana memiliki ekosistem asli, yang dibagi menjadi beberapa 

zona yang dimanfaatkan untuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, 

menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. 

2.9.2. Zonasi 

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (2007, hlm. 2) 

menjelaskan pembagian sistem zona di taman nasional bermanfaat untuk 

kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, serta membantu kelancaran 

budidaya, kebudayaan, dan rekreasi alam. Sistem zona merupakan cara penataan 

kawasan taman nasional secara variatif berdasarkan fungsi dan penyediaannya. 

Penataan kawasan tersebut sesuai dengan kondisi, potensi dan perkembangan yang 

ada, sehingga tidak selalu lengkap di setiap kawasan taman nasional. Sistem zona 

tersebut dibagi berdasarkan kebutuhan pelestarian keanekaragaman hayati oleh 

Menteri Kehutanan, yaitu sebagai berikut: 

1. Zona Inti 

Zona inti merupakan zona yang bertugas untuk melindungi kawasan taman 

nasional agar tidak ada perubahan apapun oleh kegiatan manusia, kecuali 

untuk kegiatan penelitian, pemantauan, perlindungan, dan pengamatan.  
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2. Zona Rimba/ Bahari 

Zona rimba merupakan zona untuk daratan. Sedangkan zona bahari 

merupakan zona untuk perairan laut. Kedua zona tersebut bertugas sebagai 

zona penengah di sekeliling zona inti. Kegiatan yang ada pada zona rimba 

maupun bahari dapat dilakukan hanya pada sebatas zona tersebut. Zona ini 

dapat dikunjungi oleh manusia dengan batasan kegiatan rekreasi. 

3. Zona Pemanfaatan 

Zona pemanfaatan merupakan zona dimana terdapat aktivitas pengunjung 

atau kegiatan pengelolaan, serta terdapat kegiatan penangkaran, ilmu 

pengetahuan, pendidikan, dan restocking. Biasanya pada zona ini dibuat 

sarana akomodasi untuk keperluan pengunjung, serta sarana pengelolaan 

taman nasional. Namun, terdapat batasan luasnya untuk pembangunan sarana 

yaitu maksimum 10 persen dari luas zona pemanfaatan.  

4. Zona-Zona Lain 

Zona-zona lain yang dimaksud adalah zona-zona spesifikasi setiap kawasan 

taman nasional. Contohnya seperti zona pemanfaatan khusus, zona 

rehabilitasi dan restorasi, zona pemanfaatan tradisional, dan lain-lain. 

2.9.3. Nilai dan Manfaat Taman Nasional 

Menurut Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (2007, hlm. 

3), terdapat beberapa nilai dan manfaat ekologis taman nasional, yaitu sebagai 

berikut: 
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1. Direct Use Values 

Nilai yang didapatkan dari kawasan taman nasional secara langsung berupa 

produk hasil hutan, bahan makanan, bahan baku obat-obatan, dan manfaat 

rekreasi.  

2. Indirect Use Values 

Nilai yang didapatkan dari kawasan taman nasional secara tidak langsung 

berupa hubungan di antara kawasan taman nasional dengan pembangunan 

daerah atau ekonomi, seperti pengendalian banjir, penyediaan sumber air, 

menjaga kesehatan manusia, dan lain-lain.  

3. Option Values 

Nilai guna pilihan yang didapatkan dari kawasan taman nasional yaitu 

manfaat sumber daya alam yang dapat disimpan dan dipertahankan untuk 

masa yang akan datang berupa keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, 

perlindungan jenis atau spesies, keragaman ekosistem, proses evolusi, dan 

produk-produk yang belum mempunyai nilai di pasar. 

4. Existence Values & Bewuest Values 

Nilai guna non-konsumtif meliputi nilai keberadaan yang didapatkan dari 

kawasan taman nasional yaitu nilai keberlanjutan akan keberadaan sumber 

daya tertentu. Sedangkan, nilai guna warisan yang didapatkan dari kawasan 

taman nasional yaitu nilai yang diberikan kepada masyarakat yang tinggal di 

suatu tempat supaya masih ada keberadaannya agar dapat diberikan kepada 

generasi yang akan datang.  
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2.9.4. Aktivitas di Taman Nasional  

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (2007, hlm. 4-16 

menjelaskan bahwa kawasan taman nasional di Indonesia memiliki obyek, daya 

tarik, unik dan spesifik dalam hal keanekaragaman tipe ekosistem, tumbuhan alam, 

satwa liar, budaya setempat, dan lain-lain. Adapun kegiatan yang diperbolehkan di 

kawasan taman nasional yaitu penelitian dan ilmu pengetahuan, pendidikan, 

menunjang budaya, pariwisata dan rekreasi, dan kegiatan lainnya, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Wisata Alam (Ekoturisme) 

a. Berkemah 

Berkemah menjadi salah satu aktivitas yang mengesankan bagi 

pengunjung. Aktivitas berkemah ini pada umumnya berada di dalam 

hutan atau di tepi pantai di semua kawasan taman nasional di Indonesia. 

b. Mendaki Gunung 

Aktivitas mendaki gunung sebagai aktivitas pembelajaran kemandirian. 

Sebelum mencapai puncak gunung, para pendaki gunung ini harus 

menjelajah hutan tropis terlebih dahulu. Aktivitas ini dapat dilakukan 

di beberapa kawasan taman nasional di Indonesia.  

c. Arung Jeram 

Aktivitas arung jeram dapat dilakukan di beberapa kawasan taman 

nasional di Indonesia. Terdapat tingkat kesulitan dalam aktivitas arung 

jeram ini. Sebagai contoh, yaitu Sungai Kapuas di Taman Nasional 
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Betung Kerihun yang merupakan sungai terpanjang di dunia dengan 

tingkat kesulitan III hingga V.  

d. Berselancar 

Aktivitas berselancar dapat dilakukan di Taman Nasional Meru Betiri, 

Taman Nasional Ujung Kulon, dan Taman Nasional Alas Purwo. 

Taman Nasional Alas Purwo menjadi salah satu tempat berselancar 

terbaik di dunia karena memiliki panjang gelombang hingga 2 km, 

tinggi gelombang 3-7 meter, dan 6 lapis gelombang. Lokasi tersebut 

yaitu Plengkung, yang dikenal dengan G-Land. 

e. Menyelam dan Snorkeling 

Aktivitas menyelam dan snorkeling dapat dilakukan di beberapa 

kawasan taman nasional di Indonesia. Dengan aktivitas ini, penyelam 

mendapatkan pengalaman dalam melihat keindahan laut dengan 

beragam jenis karang, ikan, lamun, dan lain-lain.  

f. Wisata Bahari 

Aktivitas wisata bahari yang dapat dilakukan oleh pengunjung, seperti 

berenang, memancing ikan laut, bersepeda, bersampan, berjemur, 

menelusuri pantai, dan bermain voli pantai. Aktivitas ini dapat 

dilakukan di beberapa kawasan taman nasional di Indonesia. 

g. Menelusuri Sungai 

Aktivitas ini dapat dilakukan di beberapa sungai yang ada di taman 

nasional di Indonesia. Aktivitas ini dilakukan dengan menelusuri 
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sungai dengan sampan atau perahu karet. Selain itu, pengunjung dapat 

menikmati keindahan hutan dan mendengarkan suara-suara satwa. 

h. Menikmati Gejala Alam 

Aktivitas ini dapat dilakukan di beberapa kawasan taman nasional di 

Indonesia. Adanya aktivitas ini dikarenakan taman nasional memiliki 

berbagai gejala alam yang menarik untuk dilihat oleh pengunjung, 

seperti air terjun, danau, goa, air mineral, air panas, dan kawah. 

i. Pengambilan Foto dan Film 

Aktivitas pengambilan foto dan film ini banyak terjadi di semua 

kawasan taman nasional di Indonesia karena keindahan alamnya.  

j. Wisata Goa 

Aktivitas wisata goa dapat dilakukan di beberapa kawasan taman 

nasional di Indonesia. Aktivitas ini selain sebagai atraksi wisata, namun 

sebagai tempat meditasi oleh pengunjung. 

2. Pengamatan Satwa Liar 

Aktivitas pengamatan satwa liar terdapat di semua taman nasional di 

Indonesia. Ada beberapa satwa liar yang mudah ditemui, dan ada yang tidak. 

Satwa liar yang susah ditemui dikarenakan berada di zona inti taman nasional 

tersebut. Beberapa satwa liar yang dapat dilihat oleh pengunjung, antara lain: 

a. Komodo (Varanus komodoensis), atau disebut dengan ‘Ora’ oleh 

penduduk setempat. Tempat habitatnya berada di Taman Nasional 

Komodo yang tersebar di Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau 

Gilimotang. 
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b. Gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus), yang tersebar di 

kawasan taman nasional di Sumatera, seperti Taman Nasional Way 

Kambas, Taman Nasional Gunung Leuser, dan lain-lain. 

c. Primata, seperti orangutan sumatera (Pongo abelii), orangutan 

kalimantan (Pongo satyrus), siamang (Hylibates syndactylus), lutung 

surili (Presbytis comata), lutung mentawai (Presbytis potenziani 

siberu), lutung dahi putih (Presbytis frontata), lutung merah/klasi 

(Presbytis rubicanda ignita dan Prebytis rubicunda), kedih (Prebytis 

thomas), lutung budge (Trahcpithecus auratus), owa jawa (Hylobates 

moloch), owa kalimantan/klampiau (Hylobates muelleri), bekantan 

(Nasalis larratus), monyet dumoga bone (Macaca nigrescens), monyet 

yaki (Macaca heeki), monyet makaka hitam berjambul (Macaca nigra), 

dan tangkasi (Tarsius bancanus, Tarsius borneanus, Tarsius spectrum, 

Tarsius diannae, Tarsius pumilus) .  

d. Banteng (Bos javanicus), yang tersebar di Taman Nasional Ujung 

Kulon, Taman Nasional Meru Betiri, Taman Nasional Baluran, Taman 

Nasional Alas Purwo, Taman Nasional Bali Barat, dan Taman Nasional 

Kayan Mentarang.  

e. Tapir (Tapirus indicus), tersebar di kawasan taman nasional di 

Sumatera. 

f. Kambing hutan (Capricornis sumatraensis), tersebar di kawasan taman 

nasional di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. 
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g. Kijang (Muntiacus muntjac), rusa sambar (Cervus unicolor), rusa timor 

(Cervus Timorensis), tersebar di kawasan taman nasional di Sumatera, 

Kalimantan, Sulawesi. 

h. Burung, tersebar di kawasan semua taman nasional di Indonesia. 

i. Kupu-Kupu, tersebar di beberapa kawasan taman nasional di Indonesia. 

j. Badak sumatera (Dicerorhinus sumatraensis sumatraensis), tersebar di 

kawasan taman nasional di Sumatera, dan badak jawa (Rhinoceros 

sondaicus) tersebar di kawasan taman nasional di Jawa. 

k. Kucing emas (Catopuma temminckii temminckii), tersebar di kawasan 

taman nasional di Sumatera. Merupakan satwa yang sulit ditemui. 

l. Harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) dan macan dahan 

(Neofelis nobulosa diardi), tersebar di kawasan taman nasional di 

Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. 

m. Beruang madu sumatera (Helartos malayanus malayanus) tersebar di 

kawasan taman nasional di Sumatera dan beruang madu kalimantan 

(Helartos malayanus eurspilus) tersebar di kawasan taman nasional di 

Kalimantan. 

n. Kancil/Pelanduk (Tragulus javanicus dan Tragulus napu), tersebar di 

kawasan taman nasional di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Nusa 

Tenggara. 

o. Babirusa (Babyrousa babyrousa celebensis), tersebar di kawasan taman 

nasional di Sulawesi. 
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p. Anoa di dataran rendah (Bubalus depressicornis) dan Anoa di dataran 

tinggi (Bubalus depressicornis), tersebar di kawasan taman nasional di 

Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Taman Nasional Lore Lindu, 

dan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. 

q. Kuskus, tersebar di beberapa kawasan taman nasional di Indonesia. 

r. Ikan air tawar, seperti arowana/peyang malaya (Scheropages formosus) 

tersebar di kawasan Taman Nasional Danau Sentarum, dan 

arowana/kaloso/ peyang irian (Scheropages jardinii) tersebar di 

kawasan Taman Nasional Lorentz. 

3. Pengamatan Tumbuhan Alam 

Aktivitas pengamatan tumbuhan alam terdapat di semua taman nasional di 

Indonesia. Beberapa jenis tumbuhan di kawasan taman nasional dianggap 

sebagai nilai penting bagi kesejahteraan masyarakat. Beberapa tumbuhan 

alam yang dapat dilihat dan diamati oleh pengunjung, antara lain bunga 

anggrek, bunga rafflesia, bunga bangkai, eidelwiess dan alamanda, kantong 

semar, palem, mangrove, dan pohon ara.  

4. Wisata Budaya, Penelitian, dan Pendidikan 

a. Budaya 

Beberapa tempat di kawasan taman nasional dianggap suci oleh 

masyarakat setempat. Kawasan tersebut antara lain, Pura Luhur Giri 

Salaka di Taman Nasional Alas Purwo, Makam Jayaprana dan Pura Gili 

Kencana di Taman Nasional Bali Barat, Kuburan Batu peninggalan 

Suku Dayak Ngorek di Taman Nasional Kayan Mentarang, upacara 
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religious Kasodo di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Arca 

Ganesha di Taman Nasional Ujung Kulon, dan lain-lain.  

b. Penelitian dan Ilmu Pengetahuan 

Kawasan taman nasional memiliki variasi obyek penelitian untuk 

mengembangkan ilmu dan pengetahuan atau teknologi. Salah satu 

obyek penelitian yang menarik adalah keanekaragaman hayati, karena 

banyak di kawasan taman nasional terdapat keanekaragaman hayati 

yang tersembunyi, contohnya Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. 

Sehingga, hasil dari penelitian tersebut adalah catatan baru mengenai 

apa saja yang diteliti selama ini. Penelitian dianggap sebagai dasar 

keberhasilan pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem di 

kawasan tropis.  

c. Pendidikan 

Taman nasional sebagai salah satu kawasan yang tepat sebagai 

pendidikan untuk generasi muda. Dengan adanya pendidikan mengenai 

taman nasional, diharapkan untuk lebih memahami bagaimana proses 

sistem alam dan aktivitas konservasi. Sehingga dapat memberikan 

kesadaran untuk membantu dan ikut serta dalam melindungi konservasi 

alam di Indonesia.
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