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Poster 

Oleh : Yetti Wira Citerawati SY 

A. Definisi Poster 

 Poster adalah lembar pengumuman/plakat untuk menyampaikan informasi yang 
dipasang di tempat umum atau tempat yang dapat dibaca oleh umum. Bahasa yang 
dipergunakan untuk membuat poster harus singkat, padat, menarik, dan persuasif 
(bersifat mengajak). 

• Poster adalah semua bentuk media cetak berukuran besar yang di pasang tembok atau 
permukaan sejenis. Umumnya poster terdiri dari teks dan elemen visual, selain itu ada 
juga poster yang berisi seluruhnya teks atau seluruhnya visual. Poster dirancang untuk 
menarik perhatian sekaligus menyampaikan informasi. 

 Poster atau plakat adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi 
gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Pengaplikasiannya dengan ditempel 
di dinding atau permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat 
mungkin. Karena itu poster biasanya dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat. 

 Poster adalah gambar pada selembar kertas berukuran besar yang digantung atau 
ditempel di dinding atau permukaan lain. Poster merupakan alat untuk mengiklannkan 
sesuatu, sebagai alat propaganda, dan protes, serta maksud-maksud lain untuk 
menyampaikan berbagai pesan. Selain itu, poster juga dipergunakan secara 
perorangan sebagai sarana dekorasi yang murah meriah terutama bagi anak muda. 
(Ensiklopedia Wikipedia) 

  
 Poster adalah iklan atau pengumuman yang diproduksi secara masal. Poster pada 

umumnya dibuat dengan ukuran besar diatas kertas untuk didisplay kepada khalayak. 
Sebuah poster biasanya berisi gambar illustrasi dengan warna-warna yang indah dan 
beberapa teks maupun memuat trademark. Sebuah poster biasanya berguna secara 
komersial untuk mengiklankan suatu produk, suatu kegiatan pendidikan, acara 
entertainment, even-even tertentu, maupun sebagai alat propaganda. Namun banyak 
juga poster yang dibuat hanya untuk tujuan seni maupun hiasan. 
(Ensiklopedia Encarta – Edisi 2004) 

Dari definisi tersebut diatas, jelaslah bahwa poster adalah salah satu bagian seni grafis 
yang memiliki gaya, aliran, maupun trend tersendiri yang tidak lepas dari suatu 
zaman. Oleh karena itu poster dibuat untuk menyampaikan pesan atau informasi, 
maka poster akan menjadi elemen dalam Desain Komunikasi Visual. 

 Lebih tepatnya dapat disimpulkan bahwa poster adalah Poster adalah lembar 
pengumuman/plakat untuk menyampaikan informasi yang dipasang di tempat umum 
atau tempat yang dapat dibaca oleh umum. Dibuat dengan warna-warna kontras dan 
kuat, dengan bahasa singkat, padat, menarik, dan persuasif (bersifat mengajak). 
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Fungsi Poster 

Poster bisa menjadi sarana iklan, pendidikan, propaganda, dan dekorasi. Selain itu bisa pula 
berupa salinan karya seni terkenal. 

B. Ukuran Poster 

Biasanya poster berukuran : 

 A3 (29,7 x 42 cm) 
 A1 (59 x 83 cm) 
 Dll 

Ukuran poster yang tepat adalah ketika poster tersebut dapat dilihat dalam jarak 5-6 meter. 

C. Isi Pesan Poster 

 Isi poster dapat bertujuan untuk : 

 Memberikan Informasi 
 Memberikan anjuran 
 Memberikan larangan  
 Memberikan peringatan  

D. Karakteristik Poster 

1.  Dapat menjangkau khalayak sasaran heterogen.  

2.    Mempunyai frekuensi tinggi sehingga dapat dilihat berkali-kali.  

3.   Cepat memperoleh perhatian.  

4.  Adanya kesatuan yang harmonis antara unsur-unsur penyusunan poster seperti unsur teks 
 verbal headline, bodycopy, caption (keterangan gambar), unsur rupa / visualnya (ilustrasi 
 / elemen disain).  

5.  Memberikan kejutan sehingga menarik perhatian, bisa dicapai dengan kontras warna, 
 ilustrasi, bentuk huruf dan komposisi 

 

E.Komponen Poster 

Komponen poster paling tidak memiliki : 

1. Judul  
2. Ilustrasi  
3. Sub judul kalau perlu 
4. Produksi (logo perusahaan)  
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Lebih lengkapnya, komponennya berupa : 

1. Judul (headline) 
2. Sub judul (kalau perlu) 
3. Ilustrasi (unsur rupa/ elemen disain) 
4. Body copy  
5. Caption (keterangan gambar) 
6. Produksi (logo perusahaan) 

Apabila untuk jenis poster seminar biasanya memiliki anatomi sebagai berikut : 

 Headline ( judul acara) 
 Sub Headline ( tempat dan tanggal pelaksanaan) 
 Ilustrasi / Foto  
 Body Copy (keterangan dan detail acara) 
 Footer (sponsor, contact person)  

F. Syarat Poster 

Dalam pembuatan poster memiliki 6 syarat yang harus dipenuhi, yakni : 

1. Sederhana  
2. Menyajikan satu ide dan untuk mencapai satu tujuan pokok 
3. Berwarna 
4. Slogannya ringkas dan jitu 
5. Tulisan jelas 
6. Motif dan desain bervariasi 

Langkah Pembuatan Poster 

Langkah-langkah dalam pembuatan poster dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Perhatikan dan pelajari tema/materi 
2. Pelajari draf rancangan/naskahnya 
3. Siapkan alat dan bahannya ( manual/digital) 
4. Buat sketsa  
5. Buat desainnya 
6. Perhatikan segi estetika (prinsip dan unsur media grafis)  

G. Poster Yang Baik 

Sebuah poster dikatakan baika apabila memenuhi hal-hal dibawah ini yaitu : 

 Segera dapat menarik perhatian orang 
 Dapat menanamkan pesan yang terkandung didalamnya 
 Tidak boleh ramai oleh detail/berlebihan 
 Gambar menarik, jelas, sesuai dengan pesan yag tertulis 
 Bentuk huruf sederhana, dapat dibaca dengan mudah 
 Maknanya segera dapat dipahami (pesan singkat dalam kalimat yang jelas)  
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H. Prinsip Desain poster 

 
1. Keseimbangan/ Balencing 

Keseimbangan merupakan prinsip dalam komposisi yang menghindari kesan berat sebelah 
atas suatu bidang atau ruang yang diisi dengan unsur-unsur rupa. Ada dua jenis 
keseimbangan tata letak desain yang bisa diterapkan: desain simetris/ formal dan tidak 
simetris/ asimetris/ non-formal. 

□  Keseimbangan dalam bentuk dan ukuran 
□  Keseimbangan dalam warna 
□  Keseimbangan yang diperoleh karena tekstur 
□  Dari kesemuanya itu yang paling terasa adalah keseimbangan yang terbentuk dari 
 komposisi  

Contoh keseimbangan simetris: 
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 Contoh keseimbangan asimetris: 

 

2. Alur Baca/ Movement 

Alur baca yang diatur secara sistematis oleh desainer untuk mengarahkan “mata pembaca” 
dalam menelusuri informasi, dari satu bagian ke bagian yang lain.  

Contoh alur baca: 
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3. Penekanan/ Emphasis 

Penekanan bisa dicapai dengan membuat judul atau illustrasi yang jauh lebih menonjol dari 
elemen desain lain berdasarkan urutan prioritas. 

Penekanan bisa dicapai dengan: 
□ Perbandingan ukuran 
□ Latar belakang yang kontras dengan tulisan atau gambar 
□ Perbedaan warna yang mencolok 
□ Memanfaatkan bidang kosong 
□ Perbedaan jenis, ukuran, dan warna huruf 

4. Kesatuan/ Unity 

Beberapa bagian dalam poster harus digabung atau dipisah sedemikian rupa menjadi 
kelompok-kelompok informasi. Misalnya nama gedung tempat acara berlangsung harus dekat 
dengan teks alamat. 

Kesatuan dapat dicapai dengan: 
□ Mendekatkan beberapa elemen desain 
□ Dibuat bertumpuk 
□ Memanfaatkan garus untuk pemisahan informasi 
□ Dan perbedaan informasi 
□ Perbedaan warna latar belakang 

5. Kesan/ Specific Appeal 

Poster dirancang untuk keperluan khusus berdasarkan suatu tema. Hal ini untuk memberikan 
“kesan” suatu sentuhan yang sesuai dengan produk, acara, atau layanan. 

Misalnya: 
□  Poster untuk parfum wanita sebaiknya terkesan feminin, lembut atau dekoratif. 
□  Poster untuk menjual truk, sebaiknya menggunakan warna-warna yang berat, huruf-huruf 
 yang tebal dan masif. 

I. Jenis-jenis Poster 

Para pengamat seni grafis mengelompokkan jenis poster menjadi: 

1.  Poster Propaganda 

 Poster Yang bertujuan untuk Mempengaruhi individu atau sekelompok orang untuk 
 kepentingan tertentu. 

 Contoh poster propaganda 
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2.  Poster Kampanye 

Sejak munculnya negara-negara demokrasi yang menyerahkan keputusan mengenai 
kepemimpinan kepada rakyat, poster dipergunakan sebagai alat untuk mencari simpati 
dari calon pemimpin pada pemilihan umum. Hingga kini, poster kampanye selalu 
muncul pada setiap kesempatan saat dilakukan pemilihan kepada kepala daerah maupun 
kepala negara. 

3.  Poster Wanted 

Poster ini digunakan untuk memuat sayembara untuk menemukan penjahat yang sedang 
dicari negara. 

 
4.  Poster Cheesecake 

Poster ini merupakan jenis poster anak-anak muda. Poster ini biasanya berisikan gambar 
bintang-bintang rock dan pop, artis musik. 

 
5.  Poster Film 

Industri film sangat memanfaatkan poster untuk mempopulerkan film-filmnya. Hingga 
kini poster film dibuat menggunakan teknolog dan profesionalisme yang sangat tinggi 
karena dari situ dilibatkanlah kemampuan finansial yang sangat luas. Desainer-desainer 
terbaik disewa untuk membuat karya-karya poster untuk mempromosikan film. 

 
6.  Poster Komik Buku 

Popularitas komik dunia mencapai puncaknya pada tahun 60-an. Hal ini memicu 
produksi massal dari poster-poster komik pada tahun 70-an ke atas. 

 
7.  Poster Affirmation 

Tujuan pembuatan poster affirmation adalah untuk memotivasi dengan kata-kata yang 
tertulis pada poster tersebut. Teks/ kata-kata motivasi yang tercantum biasanya tentang 
Leadership, Opportunity dan lain-lain. 

 
8.  Poster Riset dan Kegiatan Ilmiah 

Poster ini merupakan jenis poster yang sering dipakai dikalangan akademis untuk 
mempromosikan kegiatan ilmiah yang hendak dilakukan. 
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9.  Poster di dalam kelas 

Poster kelas mula-mula populer disekolah-sekolah di Amerika Utara. Ada berbagai jenis 
poster kelas yang biasa dibuat, yaitu poster untuk memotivasi murid agar bersikap baik, 
mengikuti disiplin sekolah, poster yang berisikan bahan pelajaran yang disusun debagai 
referensi singkat, tabel perkalian, pengenalan bahasa asing, peta dan lain-lain. 

10.  Poster Karya Seni 

Poster karya seni merupakan ekspresi dari desain grafis yang dibuat dengan tujuan “ seni 
untuk seni”. Hal itu biasanya merupakan ajang berkreasi bagi mahasiswa yang 
mempelajari bidang seni grafis. 

11.  Poster Pelayanan Masyarakat 

Pelayanan masyarakat atau social compaign merupanan suatu jenis poster yang tidak 
bersifat komersial, atau tidak diperdagangkan(seperti poster-poster Cheseecage, poster 
film, poster karya seni, dsb), karena poster semacam ini sering dilombakan oleh 
lembaga-lembaga pemerintahan maupun LSM. 

Poster layanan masyarakat yaitu poster yang berisi pesan, informasi, dan penjelasan yang 
tujuannya untuk menyadarkan masyarakat tentang suatu hal yang mengangkat 
kepentingan bersama. Misalnya, poster lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan 
sebagainya.  

12.  Poster Komersial 

Ini adalah jenis poster paling banyak kita jumpai di mana saja.poster jenis ini di desain 
dan diproduksi sebagai sarana untuk mempromosikan suatu produk dan dirpoduksi 
dengan budget tertentu sesuai anggaran sales promotion. Munculnya poster-poster iklan 
yang krestif mampu mencuri perhatian pembacanya. 

Secara Sederhana Poster Terbagi Menjadi 3 Jenis Yaitu : 

1. Poster Niaga 

Poster niaga yaitu poster yang berfungsi untuk menawarkan barang atau jasa tertentu. 

2. Poster Kegiatan  

Poster kegiatan yaitu poster yang berisi kegiatan atau kejadian penting yang akan 
dilaksanakan. Misalnya, poster konser musik, pameran lukisan, perlombaan, 
pertandingan, atau pementasan drama. 

3. Poster Layanan Masyarakat  

Poster layanan masyarakat yaitu poster yang berisi pesan, informasi, dan penjelasan yang 
tujuannya untuk menyadarkan masyarakat tentang suatu hal yang mengangkat 
kepentingan bersama. Misalnya, poster lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan 
sebagainya.  
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 Berdasarkan Segi Tujuannya, poster dibedakan menjadi : 

1. Poster Sosial                :  untuk mendukung program-program yang direncanakan.  

2. Poster Komersial         : berisi pesan menawarkan produk untuk membujuk orang  
       supaya mengambil keputusan / membeli.  

Berdasarkan segi penempatannya poster terbagi dua yaitu :  

1.  Poster Dalam, yaitu poster yang digunakan / diletakkan dalam suatu ruangan tertutup 
 (indoor).  

2.  Poster Luar, yaitu poster yang ditempelkan atau diletakkan biasanya di luar ruangan 
 (outdoor).  

J. Tips merancang poster 

• Pikirkan 1 tema untuk poster yg akan dibuat 

• Kumpulkan foto-foto data visual yang berhubungan dengan tema, kemudian susunlah 

menjadi ilustrasi semenarik mungkin. Dalam poster, ilustrasi mempunyai peranan 

tertinggi dalam menarik perhatian.  

• Buatlah judul yang singkat dan jelas karena target audience tidak akan membaca lebih 

dari 7 detik. Pilih jenis huruf yang sesuai dengan tema tapi tetap mempunyai tingkat 

keterbacaan yang tinggi.  

• Buat detail informasi acara secara singkat dan padat sehingga mudah dipahami dalam 

waktu singkat. 

• Anatomi Poster  

• Headline ( judul acara) 

• Sub Headline ( tempat dan tanggal pelaksanaan) 

• Ilustrasi / Foto  

• Body Copy (keterangan dan detail acara) 

• Footer (sponsor, contact person)  

• Buat beberapa alternatif  
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Contoh Poster Pelayanan Masyarakat 

Poster Olahraga Kesehatan     Poster Kegiatan Ilmiah 

 

 

 

Contoh Poster (Kesehatan) 
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