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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1 Ilustrasi 

Zeegen (2009) berpendapat bahwa ilustrasi ialah suatu bagian dari seni dan desain 

yang memvisualisasikan ide atau pesan lewat gambar (hlm. 6). Alan Male (2007) 

juga melengkapi bahwa ilustrasi memiliki beberapa peran. Ilustrasi bukan hanya 

menjadi pelengkap untuk mendeskripsikan teks, tetapi juga kerap kali menjadi 

elemen utama yang membuat orang tertarik mendalami lebih lanjut. Ilustrasi 

sering kita saksikan di sekitar kita, mulai dari poster, majalah, kartu pos, pakaian, 

hingga buku (hlm. 84). 

 Sebagaimana dikutip oleh Mendelowitz (2003) dalam bukunya; Drawing, 

ilustrasi pertama kali ditemukan di dinding-dinding gua di daerah Perancis dan 

Spanyol, yang diperkirakan ahli telah ada setidaknya 10,000 tahun lalu. Ilustrasi 

ini membentuk cap tangan manusia, hewan yang diburu, hingga kepercayaan 

religi mereka saat itu secara sederhana (hlm. 34). Namun seiring dengan evolusi 

manusia dari zaman Palaeolithikum, Neolithikum, Renaissance dan Baroque, 

hingga Postmodern saat ini, Mendelowitz mengklasifikasikan ilustrasi sebagai 

berikut (hlm. 304). 
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1. Ilustrasi Editorial 

Ilustrasi editorial adalah ilustrasi yang merujuk pada penyampaian pandangan dan 

opini mencakup ilustrasi buku, ilustrasi majalah dan surat kabar/koran, ilustrasi 

keolahragaan, serta karikatur. 

2. Ilustrasi Periklanan 

Ilustrasi periklanan adalah ilustrasi yang digunakan untuk keperluan periklanan 

mencakup ilustrasi fashion, ilustrasi produk, dan ilustrasi wisata. 

3. Ilustrasi Medis 

Ilustrasi medis adalah ilustrasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi 

yang berhubungan dengan dunia kedokteran untuk mempermudah pasien 

mengingat pesan dan catatan dokter. 

4. Ilustrasi Ilmiah 

Ilustrasi Ilmiah adalah ilustrasi yang berfungsi memberikan bayangan bentuk alat-

alat yang digunakan di dalam tulisan ilmiah. 

  Ilustrasi memiliki banyak aliran sehingga menghasilkan karya yang 

bermacam-macam dan unik. Aliran dalam ilustrasi berdasarkan periodenya dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut.  

1. Romantisme (akhir 1700-awal 1800) 

Aliran romantisme menekankan penghayatan indera serta intuisi dalam karyanya 

sehingga gambar yang ditimbulkan terkesan dramatis dan emosional. 
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Pencahayaan gambar, ekspresi serta gestur figur, warna yang dipilih, hingga 

goresan media menjadi hal yang sangat memengaruhi makna gambar. Pelukis 

yang menyukai aliran ini misalnya ialah Francesco Goya dan Eugene Delacroix. 

 

Gambar 2.2.  The Lady of Shalott (1888). 

(Sumber: http://www.painting-analysis.com/shalottus.htm) 

 

2. Realisme (1840-1880an) 

Realisme merupakan penegasan kembali akan kenyataan yang menjadi inspirasi 

atau ide ilustrasi/lukisan. Aliran ini menentang aliran sebelumnya, yakni aliran 

Romantisme yang terkesan mengada-ada dan terlalu imajinatif. Pelukis yang 

menganut aliran ini seperti Rembrandt dan Gustave Courbet ialah pelukis yang 

jujur dalam menggambarkan keadaan atau situasi pada saat itu. 
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Gambar 2.3.  Monalisa (1517). 

(Sumber: http://painting.about.com/od/paintingforbeginners/tp/painting-

realism.htm) 

 

3. Impresionisme (1869-1880an) 

Impresionisme merupakan aliran yang mendobrak realisme dengan penggunaan 

warna-warna yang lebih cerah untuk menimbulkan kesan lebih bersemangat. 

Selain itu, di masa aliran Impresionisme inilah para pelukis dan ilustrasi mulai 

menggambar di luar ruangan. Sebelumnya bahkan gambar pemandangan pun 

dibuat di dalam ruangan. Pada aliran ini, pencahayaan lebih natural dengan 

penggunaan cahaya matahari saja. Gambar impresionis terlihat sebagai gambar 

yang diperoleh sambil lalu, secara halus, terkesan spontan, dan menciptakan unsur 

gerak. Salah satu pelukis terkenal pada masa ini ialah Claude Monet. 
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Gambar 2.4.  Starry Night (1889). 

(Sumber http://www.vangoghgallery.com/catalog/Painting/508/Starry-Night.html) 

 

4. Fauvisme (1905-1908) 

Aliran ini tidak bertahan selama aliran pendahulunya, seperti impresionisme, 

realisme, dan romantisme. Namun fauvisme merupakan batu loncatan penting dari 

aliran sebelumnya ke aliran berikutnya, yakni ekspresionisme. Objek yang 

digambar oleh penganut fauvisme, seperti Henri Matisse dan Andre Derain, lebih 

bersifat dua dimensi, sederhana, datar, penuh warna cerah, dan dekoratif. 

 

Gambar 2.5 Landscape with Red Trees ( 1906). 

(Sumber:  http://www.britannica.com/art/Fauvism) 
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5. Ekspresionisme (1905-1933) 

Penganut aliran ekspresionisme cenderung membelokkan kenyataan yang ada ke 

aspek yang emosional dan sangat dramatis. Perasaan seniman sangat terungkap 

melalui pemilihan warna, garis, kontras, yang dibuat bebas, berbeda dengan aliran 

romantisme yang masih terkesan klasik dan teratur. Seniman yang menganut 

ekspresionisme salah satunya ialah Edward Munich melalui lukisannya yang 

terkenal, The Scream.  

 

Gambar 2.6 The Scream ( 1893). 

(Sumber: http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/munch/munch.scream.jpg) 

 

6. Kubisme (1908-1920) 

Aliran kubisme menjunjung penyederhanaan objek ke bentuk geometris untuk 

menciptakan kesan tertentu. Aliran ini diyakini merupakan sisi seni dari teori 

relativitas Einstein, yang menyatakan bahwa apa yang kita lihat ialah relatif dan 

bergantung pada sudut pandang tiap insan. Aliran ini diprakarsai oleh Pablo 
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Picasso, yang berharap agar masyarakat saat itu dapat memerhatikan sudut 

pandang tiap-tiap orang. 

 

Gambar 2.7 The Weeping Woman ( 1906). 

(Sumber: http://mrnussbaum.com/pablo-picasso-works-for-kids/) 

  

7. Futurisme (1909-1940) 

Futurisme merupakan aliran yang menentang aliran kubisme yang kaku, dengan 

kesan yang dinamis, bebas, dan universal. Aliran ini timbul akibat Perang Dunia I 

di Italia dan sebagian Rusia, sebagai pengalihan isu kekalahan perang, pesimistis 

akan hari depan, fasisme, hingga pergeseran kebudayaan karena modernisasi. 

Salah satu seniman yang terkenal karena karyanya yang mencerminkan futurisme 

adalah Filippo Tommaso Marinetti dan Severini. 
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Gambar 2.8 Elasticitat ( 1912). 

(Sumber: 

http://www.marmoron.com/lartdelseglexxalescola/html/L'ARTdelsegleXXal'ESC

OLA/MovimentsArtistics/LesPrimeresAvantguardes/futurisme.htm /) 

 

8. Dadaisme (1916-1920) 

Dadaisme merupakan pemberontakan atas pemahaman seni, yakni bahwa seni 

adalah hal yang serius, eksklusif, dan hanya bisa dikonsumsi oleh orang-orang 

menengah ke atas. Hasil dari aliran Dadaisme adalah karya seni yang humoris, 

aneh, dan sarkastis. Salah satu seniman Dadaisme yang terkenal ialah  
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. 

Gambar 2.9 Constellation According to the Laws of Chance ( 1930). 

(Sumber: http://theredlist.com/wiki-2-351-861-414-1293-401-407-view-dada-

profile-arp-hans-jean.html) 

 

9. Surealisme 

Terinspirasi dari dadaisme, surealisme merupakan aliran yang muncul sebagai 

penolakan paham bahwa seni merupakan milik orang-orang strata atas saja. Karya 

yang terbentuk dari surealisme mencerminkan sindiran dan ejekan akan dunia 

nyata yang rasional. Seniman yang menganut surealisme menitikberatkan pada 

alam bawah sadar mereka, alam mimpi yang bahkan irasional dan tidak normal. 

Seniman yang terkenal ialah Salvador Dali dengan lukisannya, The Persistence of 

Memory. 
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Gambar 2.10 The Persistence of Memory, oil on canvas ( 1931). 

(Sumber: http://www.britannica.com/art/Surrealism) 

 

10. Abstrak (1946-1950) 

Aliran abstrak merupakan aliran yang mengabaikan unsur figuratif dari suatu 

objek sehingga apa yang digambar oleh sang seniman seringkali sulit dipahami. 

Seniman yang terkenal dengan karyanya yang abstrak ialah. (Wilder, 2007, hlm. 

28-31)  
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Gambar 2.11 Autumn Rhythm (Number 30) ( 1950 ). 

(Sumber: http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/57.92/) 

 

2.2 Studi Karakter 

Bancroft (2006) berpendapat bahwa penciptaan karakter dapat memenuhi 

kebutuhan pada naskah, game atau cerita yang cocok dengan alur cerita (hlm. 13). 

Karakter harus disesuaikan dengan target audiens supaya dapat mempermudah 

audien untuk merasakan emosi dari karakter tersebut. (hlm. 20). Dalam 

pembuatannya, proporsi karakter mesti disesuaikan dengan usia karakter tersebut, 

penggunaan referensi untuk menyesuaikan anatomi karakter juga diperlukan 

sehingga bentuk bagian-bagian yang ada dapat sesuai (hlm. 111). 

2.3 Buku 

Rustan (2009) berpendapat bahwa buku merupakan kumpulan halaman yang 

disatukan dengan cara dijilid dan digunakan sebagai suatu sarana untuk 

meneruskan informasi (hlm. 122).  Sebelum adanya buku, Simon Elliot (2007) 

menyatakan bahwa manusia purba menghafal informasi-informasi yang ada di 
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sekitar mereka, misalnya doa-doa dan syair untuk upacara adat. Namun semakin 

lama informasi yang harus dihafalkan semakin banyak sehingga mereka 

kewalahan. Solusinya mereka menciptakan tulisan untuk menggambarkan suatu 

objek yang bila disusun dapat menjadi informasi. Pertama kali manusia purba 

menuliskan objek tersebut di atas batu dan menjadi prasasti atau tablet. Banyak 

tablet dari masa 3000 SM ditemukan dari bangsa Sumeria. Kemudian bangsa 

Mesir di tahun 2400 SM mulai menggunkana rumput papirus untuk ditulis. 

Namun papirus juga kemudian menjadi kurang efisien karena bentuk papirus 

sebagai gulungan menyuitkan orang untuk membaca hieroglyph di dalamnya. 

(hlm. 68) Kertas yang digunakan saat ini terinspirasi dari bangsa Cina yang 

menggunakan kertas dengan bahan bambu pada tahun 200 SM yang kemudian 

disebarluaskan ke Eropa oleh pedagang muslim. (hlm. 75) 

 Haslam (2006) menyatakan industri kertas kemudian menjadi maju sejak 

penciptaan mesin cetak oleh seorang Jerman, Johannes Guttenberg tahun 1455. 

Sebelum penemuan ini, manusia menulis secara manual. Buku yang pertama kali 

dicetak oleh Guttenberg ialah Alkitab yang saat ini disimpan di Museum 

Guttenberg di Mainz Jerman, Perpustakaan British, serta Perpustakaan Kongres. 

(hlm. 7) 

2.1.1. Komponen Buku 

Dalam penciptaan buku Wibowo (2007) berpendapat bahwa penulis harus 

memerhatikan komponen buku agar rinci dan tepat guna. Komponen buku terdiri 

dari dua bagian, yakni cover buku dan isi buku. 
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1. Cover Buku 

Cover buku merupakan bagian terluar dari buku. Karena ditujukan agar bagian 

dalam buku terlindung, bagian cover buku dibuat dengan bahan yang lebih kuat 

seperti karton, karton yang dilaposi kulit atau kain, hingga kayu tipis dan akrilik. 

Selain itu bagian cover buku juga dibuat mencolok supaya orang tertarik untuk 

membaca isi buku, misal dengan menambahkan ilustrasi atau hiasan serta 

penggunaan tekstur tertentu. Pada cover buku bagian depan biasa terdapat judul 

buku berserta seri, penulis buku, dan penerbit; sedangkan pada cover buku bagian 

belakang selain judul buku juga tercantum ISBN (International Standard Book 

Number), ringkasan isi buku, riwayat hidup singkat penulis, hingga saran dan 

pujian orang terkenal yang telah terlebih dahulu meninjau buku bersangkutan, 

yang biasa disebut endorsement. (hlm. 14) 

2. Isi Buku 

Bagian isi buku diklasifikasikan menjadi bagian pembuka, teks utama, dan bagian 

penutup. Pada bagian pembuka dalam buku biasa terdapat halaman judul, hak 

cipta, dan penyusun buku, kemudian halaman daftar isi dan halaman kata 

pengantar. Untuk bagian isi teks utama biasa terdapat halaman judul yang diikuti 

dengan halaman kosong serta judul, sementara untuk bagian penutup buku biasa 

terdapat glosarium, daftar pustaka, dan indeks. 

2.1.2. Anatomi Buku 

Selain komponen buku, anatomi buku juga mesti dipahami karena membantu 

penulis dalam pengerjaan secara teknis. Anatomi buku terdiri dari hal berikut. 
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Gambar 2.1 Anatomi Buku oleh Haslam (2006) 

Sumber : (Book Design hlm. 20, Haslam, 2006) 

 

1. Spine; merupakan bagian pinggir buku yang mempersatukan jilid-jilid buku. 

Bagian ini disesuaikan demikian rupa agar dapat merapat dan melonggar saat 

buku dibuka tutup. 

2. Head Band, merupakan bagian kedua terluar yang mengikat benang untuk jilid 

buku. 

3. Hinge, layaknya pintu, struktur buku yang dibuka tutup mengharuskannya 

memiliki engsel supaya antara pinggir buku dengan cover depan atau pinggir buku 

dengan cover belakang terhubung. 

4. Head square, merupakan bagian ujung cover buku, dimana cover buku 

biasanya sedikit lebih besar supaya dapat melindungi isi buku. 
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5. Front pastedown, merupakan halaman yang tertempel di cover depan bagian 

dalam. Halaman ini dapat berupa kertas polos, atau kerap juga diisi oleh prakata 

dan editorial untuk menghemat halaman. 

6. Front Cover, merupakan bagian paling depan buku. Bahan cover biasa lebih 

tebal (dengan front board) agar dapat menjaga bagian dalam buku. Selain itu 

desain cover juga dibuat menarik agar orang memilih buku bersangkutan. 

7. Foredge square, seperti head square tetapi terletak di bagian tepi secara 

memanjang. 

8. Front board, merupakan karton tebal yang menjadi rangka cover buku. 

9. Tail square, layaknya head square dan foredge square tetapi terletak di bagian 

bawah. 

10. End paper, merupakan penahan bagian pinggir buku agar menempel pada 

hinge. 

11. Head, merupakan bagian atas buku. 

12. Leaves, merupakan isi buku bagian dalam berisi kertas lebih tipis daripada end 

paper. 

13. Back pastedown, berfungsi sama seperti front pastedown tetapi letaknya di 

bagian belakang. 

14. Back cover, serupa dengan front cover tetapi letaknya di bagian belakang. 

15. Foredge, bagian tepi atau disebut bibir buku. 
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16. Turn in, merupakan bagian cover buku yang dilipat ke dalam. 

17. Tail, bagian bawah buku. 

18. Fly leaf, kertas tipis yang mengikuti endpaper. 

19. Foot, bagian bawah halaman tempat tertulis catatan kaki, index, atau 

keterangan. 

2.4 Desain 

Berdasarkan buku The Elements of Graphic Design (2013) oleh White, terdapat 

beberapa elemen yang memengaruhi desain. Elemen desain sendiri merupakan 

suatu bagian atau komponen yang terkandung di dalam desain, yang apabila 

disatukan akan menciptakan sebuah desain baru (White, 2013, hlm. 1). Elemen-

elemen desain mencakup hal berikut. 

1. Garis 

Menurut Poullin (2011), garis adalah suatu unsur koneksi titik satu dengan titik 

yang lainnya. Fungsi garis sangat tak terbatas karena garis dapat disatukan, 

dipisah, digerakkan, dan dibedakan hingga menjadi suatu desain yang baru dan 

membentuk suatu makna lain dari makna awalnya. Sebelum mengenal aksara, 

manusia menggambar dengan membentuk garis-garis yang saling bersambung. 

Garis bersifat esensial dan mendasar karena tanpa adanya garis, tidak akan ada 

bentuk yang terwujud (Poullin, 2011, hlm. 28). 
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2. Bentuk 

Arntson (2012) berpendapat bentuk adalah sekumpulan garis yang diletakkan 

sedemikian rupa dan berdekatan hingga memiliki kelebaran, ketinggian, atau 

diameter. Terdapat beberapa kategori dalam bentuk, yakni bentuk geometrik, 

organik, dan random. Bentuk geometrik adalah bentuk yang berdasar pada 

perhitungan matematika; bentuk organik adalah bentuk yang berdasar pada alam 

sehingga lebih bebas; sedangkan random adalah bentuk tak beraturan tanpa ada 

prinsip ritme atau irama (Arnston, 2012, hlm. 49). 

3. Warna 

Warna merupakan elemen yang esensial pula dalam desain karena dapat 

mengkomunikasikan maksud desainer kepada khalayak. Warna dapat menjadi 

simbol, mendefinisikan suatu maksud atau pemahaman, dan menghubungkan 

dengan budaya tertentu. Namun menurut Aaris (2012) selain mempermudah 

penyampaian maksud, warna juga menjadi tantangan bagi desainer baik secara 

teknis maupun nonteknis. Secara teknis, kerap terjadi perbedaan antara warna di 

layar dengan warna hasil cetak. Warna di layar berbasis RGB (Red Green Blue) 

yang dihasilkan karena cahaya, sedangkan warna hasil cetak berbasis CMYK 

(Cyan Magenta Yellow Black) yang dihasilkan dari perpaduan tinta. Sedangkan 

secara nonteknis, perbedaan kultur juga membuat kesalahpahaman akan makna 

warna; selain daripada perbedaan pendapat antara klien dan desainer (hlm. 7). 
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4. Tekstur 

Menurut Lupton (2015) tekstur dalam desain adalah corak di atas permukaan 

benda. Adanya tekstur pada suatu benda dapat menimbulkan ketegasan serta 

kekayaan dimensi (hlm. 69). 

5. Ruang Kosong 

Ruang kosong adalah jarak yang memisahkan suatu benda dengan benda lain. 

Ruang kosong dibutuhkan dalam desain agar ketika audiens melihatnya, mata 

audiens memiliki semacam tempat istirahat yang dibutuhkan setelah melihat 

elemen lain yang memenuhi karya. Ruang kosong harus secara sengaja 

digunakan. Ruang kosong bukan sesuatu kekosongan yang menunggu untuk diisi, 

melainkan memang harus sengaja disisihkan (White, 2013, hlm. 17). 

6. Ukuran 

Menurut Lupton (2015) ukuran atau skala dianggap memiliki dua istilah, yakni 

ukuran secara objektif dan ukuran secara subjektif. Ukuran secara objektif adalah 

pemahaman ukuran secara harfiah, yakni besar kecil fisik suatu objek; sedangkan 

ukuran secara subjektif merujuk pada pemahaman audiens mengenai objek 

bersangkutan (Lupton, 2015, hlm. 60). 

7. Value 

Sementara ukuran menunjukkan besar kecil suatu objek, value menunjukkan 

gelap terang suatu benda. Elemen ini berfungsi untuk memberikan kedalaman 

pada objek yang digunakan oleh desainer (Landa, 2006, hlm. 26). 
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2.5 Tipografi 

Selain itu di dalam desain juga terdapat tipografi. Tipografi menurut David 

Dabner (2014)  adalah proses menyusun huruf, angka, kata-kata, sehingga elemen 

tersebut secara bentuk visual dapat mengekspresikan kesan yang dituju oleh 

desainer (hlm. 62). 

 

 

 

 

 

 Gavin Ambrose dan Paul Harris berpendapat, dalam tipografi terdapat 

banyak cara dalam mengklasifikasikan typeface. Salah satu cara yang paling 

mendasar ialah membedakan sans serif, serif, dan dekoratif. Serif awalnya 

dibentuk oleh bangsa Romawi yang menyederhanakan bentuk kuil, tempat 

keramat, dan tempat umum mereka dengan pahatan yang anggun. Pada ujung 

lengkungan typeface serif pasti terdapat aksen kecil yang mengakhiri garisnya. 

Berbeda dengan serif, sans serif muncul di era revolusi industri untuk 

mencerminkan modernisme. Typeface sans serif lebih sederhana tanpa aksen yang 

terdapat pada serif. Sementara typeface dekoratif lebih ekspresif, bergaya variatif, 

dan umumnya dibuat untuk tujuan atau tema tertentu sehingga sulit disesuaikan 

dengan tema berbeda. 

Gambar 2.12  Perbedaan tipe huruf dapat menimbulkan perbedaan kesan 

Sumber : dokumentasi pribadi 
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 Selain klasifikasi di atas, terdapat Vox Classification yang dicetuskan oleh 

Maximillien Vox pada 1954 yang kemudian diadaptasi oleh Association 

Typographique International. Klasifikasi ini lebih mendetail dengan sembilan 

pembagian tipe huruf sebagai berikut. (hlm. 102-105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humanist 
Tipe Humanist merupakan jenis huruf yang terinspirasi dari 

bentuk huruf dan ukiran pada masa Romawi dan Klasik. Tipe 

ini memiliki aksen ekor pada ujung-ujung huruf atau simbolnya, 

hasil adaptasi dari goresan yang ditimbulkan ketika 
menggunakan pena kaligrafi. 

 

Tipe huruf yang tidak jauh berbeda dengan tipe Humanist ialah 

tipe Garalde, yang muncul di abad ke-16 di daerah Perancis dan 
Italia. Tipe ini memiliki garis yang lebih halus dan tajam 

daripada tipe Humanist. Kontras garis pada tipe huruf Garalde 

lebih terlihat daripada tipe Humanist. 

 
Tipe Transitional ialah tipe yang muncul di akhir abad 17. Tipe 

ini tidak dipengaruhi oleh kaligrafi layaknya tipe Humanist dan 

Garalde, dan mulai dibuat menggunakan grid system. Tipe 

transitional memiliki kontras garis yang sangat jelas dan 
memiliki penekanan sumbu vertikal pada huruf yang 

melengkung. 

 

Garalde 

Transitional 

Didone 

Slab Serif 

Grotesque 

Glyphic 

Script 

Graphic 

Didone merupakan tipe yang lebih modern dibanding tiga tipe 
sebelumnya. Nama Didone diambil dari nama dua tipografer 

pada masa itu, yakni Firmin Didot dan Giambattista Bodoni. 

Tipe Didone memiliki kontras tebal tipis yang tajam, dan 
didesain secara presisi sehingga menimbulkan kesan kaku. 

 

Dibandingkan pendahulunya, tipe Slab Serif lebih tebal dan 

memiliki kontras yang rendah antara tebal tipis huruf atau 
simbol. 

 

Grotesque adalah tipe sans serif yang muncul paling awal, yakni 

sekitar abad 19. Tipe ini tidak memiliki aksen ekor di ujung 
huruf atau simbolnya dan tidak dipengaruhi oleh kaligrafi. 

Dengan bentuknya yang lebih sederhana, tipe ini dinilai sebagai 

tipe huruf yang paling tinggi tingkat keterbacaannya. 

 
 

Tipe glyphic adalah tipe yang diadaptasi dari huruf ukiran atau 

pahatan. 

 
 

Script merupakan tipe yang berdasar pada tulisan tangan. 

Antarhuruf pada tipe script biasanya terhubung. Tipe script 

dapat terkesan formal maupun santai. 
 

Tipe ini disebut juga tipe dekoratif, bukan termasuk tipe serif 

maupun sans serif. Tipe ini biasa dibuat untuk suatu tema 

tertentu. 

 

Gambar 2.13 The Fundamentals of Tipography 

oleh Gavin Ambrose & Paul Harris, 2006, hlm. 105 
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2.6 Layout 

Layout merupakan tata posisi, struktur, hierarki suatu teks dan gambar dalam 

suatu desain. Posisi tiap-tiap objek sangat berhubungan satu sama lain, dan akan 

membentuk suatu kesatuan desain yang seimbang sehingga informasi yang 

dimaksud oleh desainer dapat tersampaikan dengan efektif. (Gavin Ambrose & 

Paul Harris, 2010, hlm. 6) Seluruh tata posisi ini diatur dengan grid. Grid ialah 

suatu panduan garis baik vertikal maupun horizontal yang membagi halaman 

secara akurat menjadi beberapa bagian dengan kolom dan garis tepi.  (Robin 

Landa, 2011, hlm. 158) Dasar dari grid ialah golden section, sebuah formula 

komposisi agar desain terlihat seimbang, yang terinspirasi dari komposisi alam 

karena terdapat pada tubuh manusia, daun, keong, dan sebagainya. Pada dasarnya, 

karena sering didapati dalam berbagai benda alam, golden section sering disebut 

divine proportion atau proporsi ilahi. Formula ini sudah digunakan sejak zaman 

Renaissance oleh para seniman untuk membuat karya yang presisi serta seimbang, 

dan masih dipertahankan oleh seniman, desainer, serta arsitek saat ini. 

 Golden section digunakan untuk membagi halaman menjadi beberapa 

bagian. Namun masih ada versi grid yang sebenarnya berkembang, yakni 

klasifikasi grid menjadi manuscript grid, column grid, modular grid, dan 

hierarchical grid. Manuscript grid atau sering disebut juga single-column grid 

dan block grid adalah jenis grid yang paling sederhana dibandingkan dengan jenis 

lainnya karena hanya terdiri dari satu persegi panjang yang mendominasi sebagian 

besar halaman. Namun walaupun strukturnya sederhana, grid ini tetap 

membutuhkan kecermatan. Tipografi sangat berperan penting untuk mengisi 
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halaman karena kesederhanaan grid-nya. Manuscript grid digunakan untuk suatu 

bacaan yang berkesinambungan dengan teks yang banyak.  

 

 

 

 

 

Berbeda dengan manuscript grid, column grid lebih kompleks dengan 

pembagian halaman menjadi beberapa bagian secara vertikal dan fleksibel. 

Informasi yang harus dipresentasikan dapat diletakkan terpisah, tetapi desainer 

tetap perlu memerhatikan flow audiens agar dapat dipahami secara keseluruhan. 

Besar kolom dan jarak antarkolom harus sesuai, tidak terlalu sempit tetapi juga 

tidak boleh terlalu lebar agar tingkat legabilitas tinggi. 

Modular grid merupakan column grid yang ditambahkan garis horizontal, 

yang disebut baris (rows). Gabungan keduanya menciptakan susunan kotak yang 

disebut modul. Modular grid digunakan untuk keperluan yang lebih kompleks 

seperti galeri foto, jadwal, halaman navigasi, dan tabel. Tiap modul dapat diisi 

elemen informasi, dan dapat digabungkan. Semakin banyak halaman tersebut 

dibagi menjadi modul-modul, semakin fleksibel juga komposisi halaman yang 

dapat dibuat. Namun semakin banyaknya modul akan menimbulkan grid yang 

Gambar 2.14 Manuscript Grid (kiri) dan Multi-column Grid (kanan) 

Sumber : Dokumentasi pribadi 
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semakin rumit pula. Oleh karena itu desainer perlu menentukan jumlah modul 

yang tepat pula untuk mengisi halaman yang ada. 

 

 

 

 

 

Bila ketiga grid di atas tidak mampu diaplikasikan untuk halaman karya, 

desainer dapat menggunakan hierarchical grid. Pengembangan grid bermula dari 

peletakan elemen desain secara spontan, baru kemudian menentukan secara 

struktur yang dapat digunakan untuk mengatur elemen – elemen yang berbeda 

tersebut.  (Timothy Samara, 2008, hlm. 26-29) 

2.7 Mitigasi Bencana 

Undang-Undang No.24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa mitigasi bencana 

merupakan segala usaha untuk meminimalisir akibat yang timbul atas jadinya 

bencana. Mitigasi bencana dapat berupa pembangunan secara materi atau usaha 

meningkatkan pemahaman mengenai bencana agar masyarakat lebih siap. 

 Mitigasi bencana dibagi menjadi dua jenis, yakni mitigasi struktural dan 

mitigasi non struktural. Mitigasi struktural adalah mitigasi dengan fokus sarana 

serta teknologi secara fisik, sementara mitigasi nonstruktural adalah mitigasi 

Gambar 2.15 Modular Grid (kiri) dan Hierarchical Grid (kanan) 

Sumber : Dokumentasi pribadi 
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dengan fokus undang-undang, kebijakan pemerintah mengenai bencana dan 

korbannya, hingga penyuluhan kepada masyarakat luas mengenai bencana yang 

kemungkinan terjadi di tanah air. 

 Mitigasi bencana di Indonesia sendiri masih dinilai belum efektif karena 

berdasarkan penelitian Badan Nasional Penanggulangan Bencana, belum banyak 

masyarakat yang mengetahui tahap-tahap yang seharusnya dilakukan seandainya 

bencana datang sehingga mereka bersikap panik. Dengan minimnya pengetahuan 

mengenai bencana serta pedoman menghadapinya, tidak heran apabila persentase 

korban yang menderita fisik maupun psikis masih tinggi. Apalagi National 

Geographic sempat menyebutkan dalam artikelnya, sebagian besar korban yang 

menderita efek psikis ialah anak-anak. Efek psikis ini tentunya akan memengaruhi 

tumbuh kembang si anak. 

 Oleh karena hal tersebut, selain mempersiapkan teknologi yang mampu 

memprediksi bencana secara akurat, masyarakat sendiri perlu dipersiapkan 

melalui penyuluhan hingga simulasi. Sayangnya, hanya beberapa lembaga swasta 

dan lembaga nonprofit yang tercatat pernah melakukan simulasi bencana, 

misalnya simulasi gempa bumi. Badan pemerintah belum pernah melakukan 

simulasi serentak kepada masyarakat, padahal masyarakat Indonesia jelas perlu 

mengenali bencana yang mungkin datang 

 Berdasarkan data bencana yang diperoleh dari Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana, penulis mendapatkan bencana yang kerap terjadi 
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sebagai berikut, dimana tentunya perbedaan bencana akan merujuk pula pada 

perbedaan persiapan hingga solusinya. 

1. Banjir 

Menurut BNPB banjir merupakan bencana yang memiliki tingkat persentase 

kejadian paling tinggi, yakni 31.9% dengan frekuensi bencana tertinggi berada di 

Pulau Jawa. Namun walau bencana ini kerap terjadi, segala upaya belum mampu 

menghilangkan secara total. Yulaelawati (2007) menyebutkan bahwa banjir masih 

banyak menimbulkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa. 

 Bagi anak-anak, hal-hal untuk mencegah banjir memang telah diajarkan di 

sekolah seperti tidak membuang sampah ke sungai, tetapi belum banyak dari 

mereka yang mengetahui hal yang harus dilakukan ketika banjir benar-benar 

datang, misalnya memadamkan peralatan listrik yang memungkinkan, atau paling 

tidak menghindari tempat-tempat yang dekat dengan sumber listrik. Anak-anak 

juga perlu menghindari air banjir sedapat mungkin karena air tersebut telah 

terkontaminasi berbagai lembah. Selain itu, anak juga mesti memahami bahwa 

persediaan air bersih di tempat tinggalnya pasti sedikit sehingga harus menghemat 

penggunaan air bersih. 

2. Gempa bumi 

Pada umumnya, anak-anak akan panik ketika gempa bumi terjadi. Insting mereka 

untuk memutuskan tempat berlindung yang tepat dan sesuai masih belum sekuat 

orang dewasa sehingga mereka jelas memerlukan edukasi dini yang sederhana dan 

mudah agar dapat melindungi diri. Misalnya ketika berada di dalam rumah, 
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mereka harus berlindung di bawah meja serta menghindari tempat dengan barang 

yang mudah pecah belah seperti di dapur. Sementara ketika mereka berada di luar 

ruangan, anak-anak justru harus mencari tanah lapang yang luas sehingga gedung, 

pohon, atau tiang yang kemungkinan roboh tidak melukai atau menimpa mereka. 

 Gempa bumi merupakan satu bencana yang sulit diprediksi dan berpotensi 

menimbulkan bencana yang lebih besar bagi masyarakat yang tinggal di daerah 

pesisir, yakni tsunami. Gempa bumi dapat terjadi di daratan maupun lautan, 

dikarenakan pergeseran lempeng permukaan bumi, jatuhnya benda angkasa yang 

sangat besar, dan aktivitas vulkanik. Gempa bumi yang terjadi akibat pergeseran 

lempeng dan jatuhnya benda angkasa tidak dapat diprediksi karena dapat terjadi 

kapan saja. Namun gempa bumi karena aktivitas vulkanik dapat diprediksi bila 

terjadi di daratan, dengan menghindarnya hewan di sekitar daerah gunung api dan 

tandusnya tumbuhan di daerah tersebut. 

 Gempa bumi sendiri biasanya tidak berlangsung lama. Namun bila 

getarannya mencapai 5 Skala Richter, dapat berpotensi kerusakan bangunan dan 

perabot dalam area kecil. Hingga hari ini, getaran terbesar mencapai 12.7 Skala 

Richter yang terjadi 65 juta tahun lalu di Semenanjung Yucatan akibat tumbukan 

meteorit. Getaran di atas 10 Skala Richter tercatat dapat meluluhlantakkan sebuah 

benua, dengan getaran yang dapat dirasakan oleh masyarakat di belahan benua 

lain. 
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3. Kebakaran 

Kebakaran merupakan bencana yang terjadi dengan cepat. Menurut Anara Guard 

(2002), sebaiknya keluarga mempersiapkan smoke alarm agar lebih praktis. Anak 

diharapkan memahami bahwa alat tersebut sangat esensial sehingga kemudian 

mereka dapat menanyakan kepada keluarganya. Lebih baik lagi, keluarga 

mengemas surat penting dalam satu tas yang dapat langsung dibawa (hlm. 4). 

 Ketika kebakaran terjadi, korban tidak boleh panik dan segera mencari jalan 

keluar. Apabila asap sudah memenuhi ruangan, tutupi pernapasan dengan tangan 

atau bila memungkinkan dengan kain basah. Padamkan juga listrik dalam rumah 

untuk menghindari korsleting. Bila api belum besar, ambil kain besar atau karung 

yang sudah dibasahi air ke sumber asap. Namun bila api terlanjur membesar, 

sebaiknya segera keluar rumah dan menelepon petugas pemadam kebakaran (hlm. 

5-8). 

4. Puting beliung 

Angin puting beliung memiliki bermacam-macam nama di tempat di Indonesia. 

Misalnya di Sumatera, angin puting beliung disebut angin bohorok; di Papua 

disebut angin wambrau; di Sulawesi Selatan disebut angin brubu; di Jawa Timur 

disebut angin gendhing; dan di Jawa Barat disebut angin kumbang. Angin puting 

beliung umumnya terjadi di daerah perbukitan karena perbedaan tekanan yang 

tinggi. 

 Angin puting beliung dapat diketahui apabila langit menjadi gelap, 

kemudian turun hujan es dengan butiran besar; dan terdengar suara berisik seperti 
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ada kereta melintas. Orang di sekitar daerah tersebut mesti mencari tempat 

perlindungan yang ditentukan. Misalnya ketika berada di dalam ruangan, pergilah 

ke tempat yang terletak di paling bawah (basement), lebih baik lagi apabila tempat 

tersebut bersekat hingga membentuk ruangan-ruangan kecil. Ruangan besar 

seperti aula dan jendela sebaiknya dihindari. Bila berada di luar ruangan, 

sebaiknya tetap mencari tempat perlindungan yang paling dekat dengan tanah, 

bersembunyi di balik saluran air atau semacamnya. Jembatan dan jalan layang 

sebaiknya dihindari.  
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