




 Komposisi adalah susunan elemen-elemen rupa yang memancarkan 

kesan-kesan kesatupaduan, irama, dan keseimbangan dalam suatu karya, 

sehingga karya itu terasa utuh, jelas, dan memikat.

 Setiap elemen di komposisikan secara estetis. Sebagai kata sifat, 

estetika (estetik) mengandung pengertian keindahan dan juga rasa indah. 

Sedangkan sebagai ilmu, estetika berarti ilmu pengetahuan yang membahas 

segala sesuatu yang estetik.

 Kapasitas estetika dalam hal ini bermakna sebagai “ruh” yang 

menentukan hidup dan matinya sebuah tampilan karya seni dan desain. Seniman 

atau desainer selaku pemberi “ruh” tentu menyadari ruh seperti apa yang harus 

disandangkan kepada karyanya. Oleh karena itu setiap karya desain harus di 

komposisikan secara estetis agar menghasilkan karya yang menarik.



 Penyelarasan bentuk dibutuhkan dalam 

menyatukan beberapa obek, meliputi text object, 

shape object dan image, kesemuanya dapat 

diselaraskan agar menjadi kesatu paduan antara 

satu dengan lainnya.

 Shape object yang berpola simetris dan 

atau modern style, sangat cocok dipadukan dengan 

keluarga huruf SANS SERIF, sementara shape 

object yang berpola asimetris dan atau old style 

lebih cocok dipadukan dengan keluarga huruf 

SERIF.
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Font SANS SERIF

Penempatan logo penyelenggara

Background Image secukupnya

Elemen bentuk shape object
berpola asimetris modern

Penggabungan elemen bentuk

Dalam desain publikasi yang mengusung modern style ini,

sangat tidak disarankan untuk menggunakan keluarga huruf SERIF,

karena tidak akan memperoleh kesatupaduan dan irama dalam

karya desain yang dihasilkan.



Dalam desain publikasi yang mengusung modern style ini,

sangat tidak disarankan untuk menggunakan keluarga huruf SERIF,

karena tidak akan memperoleh kesatupaduan dan irama dalam

karya desain yang dihasilkan.
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Elemen bentuk shape object
yang menjadi kerangka utama layout



 Penyelarasan margin dibutuhkan dalam 

upaya menjadikan sebuah desain dapat tampil 

dengan rapi dan terstruktur.

 Namun adakalanya sebuah desain 

menampilkan karakter yang benar-benar tidak 

beraturan, namun dengan tetap berpegang pada 

prinsip-prinsip desain komunikasi visual, hal 

tersebut tetap dapat menjadi sebuah karya yang 

artistik dan unik.
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SERIF
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