
Layout
Tata letak





Pengertian Layout

Adalah tata
letak/perwajahan/interf
ace suatu media baik
cetak maupun digital, 
dimana tersusun atas
copy text,title,sub
title,photo,ilustrasi dan
materi pendukung yang 
disajikan kepada
audience.



• Memberikan kenyamanan kepada audience 
dari segi visual untuk menikmati konten
media cetak atau digital tersebut.

• Memberikan ciri khas atau karakter sebuah
media.

• Meningkatkan daya jual media tersebut.











Layout memudahkan audience untuk menikmati konten
media



Layout memberikan media sebuah karakter



Layout meningkatkan daya jual media tersebut dari 
kompetitor



Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

proses layouting media :

Konsep Media (Tujuan media,Target kampanye
media,impact yang diinginkan)

Target Audience Media (pertimbangan
geografis,demografis,psikografis dan
behavioris)

Platform Media (jenis media,bahan
media,proses distribusi)

Budgeting















unsur-unsur sebuah 

layout/interface
Judul

Sub Judul

Copy

Gambar/ilustrasi

Ruang

etc (Chart, tabel, sign system)



Title

Sub Title

Image



Gaya layout media cetak

Gaya Konvensional

Gaya Dinamis

Gaya Experimental



Gaya Konvensional

Digunakan untuk target 
market yang sudah 
mapan dan matang 
secara usia.
Poin utama kampanye 
media terletak pada 
bobot konten.
Lebih mengutamakan 
fungsi media sebagai 
pusat informasi.



Gaya Dinamis
Untuk target market muda yang selalu 
menginginkan hal-hal yang baru.

Poin utama kampanye media adalah 
eksistensi. Yang diperoleh dengan 
aplikasi gaya popular dan berubah-ubah 
sesuai dengan trend.

Konsep layout merupakan 
pengembangan dari gaya konvensional 
dengan sedikit modifikasi namun tetap 
komunikatif



Gaya Experimental

Untuk target market enthusiast dan fanatik.

Poin utama kampanye media adalah inovasi,pembaharuan dan
mendobrak kemapanan.

Konsep layout benar-benar baru dan hampir keluar dari pakem
konvensional.



MONDRIAN LAYOUT

Mengacu pada konsep seorang pelukis Belanda bernama Piet Mondrian, yaitu: 
penyajian iklan yang mengacu pada bentuk-bentuk square/landscape/portait, 
dimana masing-masing bidangnya sejajar dengan bidang penyajian dan memuat 
gambar/copy yang saling berpadu sehingga membentuk suatu komposisi yang 
konseptual



MULTI PANEL LAYOUT

• Bentuk iklan dimana dalam satu bidang penyajian dibagi 
menjadi beberapa tema visual dalam bentuk yang sama 
(square/double square semuanya)



PICTURE WINDOW LAYOUT

• Tata letak iklan dimana produk yang diiklankan 
ditampilkan secara close up. Bisa dalam 
bentuk produknya itu sendiri atau juga bisa 
menggunakan model (public figure)



COPY HEAVY LAYOUT

• Tata letaknya mengutamakan pada bentuk copy 
writing (naskah iklan) atau dengan kata lain 
komposisi layout-nya didominasi oleh penyajian 
teks (copy)



FRAME LAYOUT

• Suatu tampilan iklan dimana 
border/bingkai/frame nya membentuk suatu 
naratif (mempunyai cerita)



SHILHOUTTE LAYOUT

• Sajian iklan yang berupa gambar ilustrasi atau 
tehnik fotografi dimana hanya ditonjolkan 
bayangannya saja. Penyajian bisa berupa Text-
Rap/warna spot color yang berbentuk gambar 
ilustrasi atau pantulan sinar seadanya dengan 
tehnik fotografi



TYPE SPECIMEN LAYOUT

• Tata letak iklan yang hanya menekankan 
pada penampilan jenis huruf dengan point 
size yang besar. Pada umumnya hanya 
berupa Head Line saja



SIRCUS LAYOUT

• Penyajian iklan yang tata letaknya tidak mengacu 
pada ketentuan baku. Komposisi gambar 
visualnya, bahkan kadang-kadang teks dan 
susunannya tidak beraturan



JUMBLE LAYOUT

• Penyajian iklan yang merupakan kebalikan dari 
sircus layout, yaitu komposisi beberapa 
gambar dan teksnya disusun secara teratur



GRID LAYOUT

• Suatu tata letak iklan yang mengacu pada 
konsep grid, yaitu desain iklan tersebut seolah-
olah bagian per bagian (gambar atau teks) 
berada di dalam skala grid



BLEED LAYOUT

• Sajian iklan dimana sekeliling bidang menggunakan frame 
(seolah-olah belum dipotong pinggirnya). Catatan: Bleed 
artinya belum dipotong menurut pas cruis (utuh) kalau 
Trim sudah dipotong



VERTICAL PANEL LAYOUT

• Tata letaknya menghadirkan garis pemisah 
secara vertical dan membagi layout iklan 
tersebut



ALPHABET INSPIRED LAYOUT

• Tata letak iklan yang menekankan pada 
susunan huruf atau angka yang berurutan atau 
membentuk suatu kata dan diimprovisasikan 
sehingga menimbulkan kesan narasi (cerita)



ANGULAR LAYOUT

• Penyajian iklan dengan susunan elemen 
visualnya membentuk sudut kemiringan, 
biasanya membentuk sudut antara 40-70 
derajat



INFORMAL BALANCE LAYOUT

• Tata letak iklan yang tampilan elemen 
visualnya merupakan suatu 
perbandingan yang tidak seimbang



BRACE LAYOUT

• Unsur-unsur dalam tata letak iklan membentuk 
letter L (L-Shape). Posisi bentuk L nya bisa tebalik, 
dan dimuka bentuk L tersebut dibiarkan kosong



TWO MORTISES LAYOUT

• Penyajian bentuk iklan yang penggarapannya 
menghadirkan dua inset yang masing-masing 
memvisualkan secara diskriptif mengenai hasil 
penggunaan/detail dari produk yang ditawarkan



QUADRAN LAYOUT

• Bentuk tampilan iklan yang gambarnya dibagi menjadi 
empat bagian dengan volume/isi yang berbeda. Misalnya 
kotak pertama 45%, kedua 5%, ketiga 12%, dan keempat 
38%. (mempunyai perbedaan yang menyolok apabila 
dibagi empat sama besar)



COMIC STRIPS LAYOUT

• Penyajian iklan yang dirancang secara 
kreatif sehingga merupakan bentuk media 
komik, lengkap dengan captions-nya



REBUS LAYOUT

• Susunan layout iklan yang menampilkan 
perpaduan gambar dan teks sehingga 
membentuk suatu cerita


