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SARI 
 

Qoriah Diastro Yustisia, 2011. Aplikasi Fotografi Bunga Anggrek Pada Desain 
Kalender Meja. Pembimbing I, Supatmo S. Pd, M. Hum., Pembimbing II, Drs. 
Ruswondho. 
 
Kata Kunci           : Bunga Anggrek, Fotografi, Kalender Meja. 

Anggrek merupakan salah satu tanaman hias yang paling banyak 
dikagumi. Bunganya indah, menawan dan tahan lama. Pesona bunganya yang 
indah merupakan daya tarik yang paling memikat. Indonesia memiliki kekayaan 
jenis anggrek yang sangat tingggi kualitasnya terutama anggrek epifit yang hidup 
di pohon-pohon hutan dari Sumatera hingga papua. Banyak kolektor atau hobis 
anggrek datang ke Indonesia yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia 
maupun dari negara luar untuk berburu bunga anggrek yang ada di Indonesia. 
Bunga anggrek mempunyai 2 jenis yaitu anggrek spesies dan hybrida. Bunga 
anggrek, dari dulu sampai sekarang sudah sangat dikenal di masyarakat Indonesia. Oleh 
karena itu sudah selayaknya peduli dan menghargai bunga anggrek yang ada di Indonesia 
dengan cara menjaga, merawat dan mengetahui ragam, corak, bentuk, serta keunikan dari 
bunga anggrek tersebut. 

 Tujuan dari pembuatan karya aplikasi fotografi bunga anggrek pada desain 
kalender meja adalah: (1) Menghasilkan karya desain kalender meja dengan aplikasi 
fotografi tentang bunga anggrek dalam upaya untuk kepedulian dan menghargai tanaman 
hias favorit masyarakat Indonesia ke khalayak di Indonesia.(2) Memberikan satu desain 
kalender yang mungkin dapat ditawarkan kepada perusahaan, lembaga, instansi, atau 
produsen kalender meja atau majalah-majalah yang berhubungan dengan dunia flora, 
maupun dengan bunga anggrek. 

Media dalam mendesain adalah suatu sarana yang dapat menunjukkan apa yang 
sudah menjadi ide atau gagasan dalam mengungkapkan pengalaman estetis. Proses 
berkarya dalam penciptaan karya ini melalui tahapan (1) penetapan tujuan, (2) penetapan 
client (3) penetapan target audience (4) penetapan konsep desain (5) studi kepustakaan 
(6) proses pemotretan, (7) proses mendesain kalender meja, (8) finalisasi desain, (9) 
penyajian karya desain. 

Hasil dari karya tugas akhir ini berupa aplikasi fotografi tentang bunga anggrek 
pada kalender meja dengan jumlah karya tiga belas dengan ukuran 13 x 18 cm, media 
yang digunakan tinta warna di atas ivory laminasi doff  beserta deskripsi karya dan 
analisis karya. Karya dari bulan Januari sampai Desember berupa kalender meja dengan 
aplikasi fotografi bunga anggrek. Objek fotografi bunga anggrek yang dipotret adalah 
Phalaenopsis Brother Lawrence, Phalaenopsis Formosa Park, Phalaenopsis Brother 
Girl, Dendrobium Odet, Phalaenopsis Brother Little Gem, Dendrobium Burana Sundae, 
Dendrobium Brown Stripe, Dendrobium Burana Stripe, Dendrobium Bum Green, 
Dendrobium Ingham Samarai, Dendrobium Lasianthera, Dendrobium Baby Masena. 

Desain kalender meja sudah banyak beragam bentuk dan fungsinya sesuai dengan 
kebutuhan. Dalam pembuatan karya kalender meja ini mengusung bentuk desain kalender 
meja yang biasa namun dengan pemanfaatan fotografi sebagai medianya yang bertema 
bunga anggrek. Dengan menampilkan desain kalender meja bertema fotografi bunga 
anggrek dapat memberi kesan khusus dari desain kalender meja ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang  

1. Alasan Pemilihan Tema 

Tema “bunga anggrek” dipilih karena bunga anggrek merupakan salah satu 

jenis tanaman hias yang mampu memikat perhatian banyak mata. Penampilannya 

yang unik, bentuk dan corak bunga yang beragam, susunan bunga dalam tangkai, 

bentuk daun bahkan semua bagian dari tanaman ini secara keseluruhan unik. 

Anggun, demikian secara umum gambaran dari bunga anggrek. Tidak mencolok, 

baik dari segi warna maupun bentuk. Namun, di sanalah letak daya tariknya.  

Bentuk bunganya yang beraneka ragam, memiliki potensi genetik yang kaya untuk 

dimuliakan atau disilangkan. Pemuliaan anggrek dari tahun ke tahun, terus 

melahirkan ragam varietas anggrek baru yang semakin unik.  

Bunganya indah, menawan dan tahan lama. Pesona bunganya yang indah 

merupakan daya tarik yang paling memikat. Untaian bunganya tersusun indah serta 

memiliki bentuk dan corak yang beragam, sehingga membuat para penghobi 

anggrek terus meningkat jumlahnya. Bunga anggrek selain indah, cantik, anggun, 

dan menawan bahkan ada beberapa jenis anggrek berbunga unik dan mengeluarkan 

aroma wangi. Aneka variasi warna bunga anggrek yang menawan dari hasil 

persilangan baru terus bermunculan. Banyak kolektor atau hobis anggrek yang 

berasal dari berbagai daerah di Indonesia maupun dari negara luar untuk berburu 

bunga anggrek yang ada di Indonesia. Bunga anggrek mempunyai dua jenis yaitu 

anggrek spesies dan anggrek hybrida.  
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Anggrek atau Orchidaceae termasuk dalam keluarga tanaman bunga-

bungaan. Anggrek terdapat pada hutan yang gelap, di lereng yang terbuka, pada 

batu karang yang terjal, pada batu-batuan di daerah pantai dengan garis pasang 

surut tinggi. Bahkan di tepi gurun pasir pun anggrek dapat ditemukan. Tumbuh dari 

kutub utara sampai daerah katulistiwa dan selatan pada semua benua kecuali 

Antartika.  Anggrek yang banyak digemari adalah anggrek epifit dari daerah tropis. 

Anggrek mempunyai lebih banyak jenis (species) nya daripada keluarga tanaman 

bunga-bungaan lainnya. Para ahli tumbuh-tumbuhan berkeyakinan anggrek 

mempunyai lebih dari 25.000 species yang tersebar di seluruh dunia. Tetapi karena 

kerusakan hutan banyak kehilangan species yang belum dikenali dan tidak tahu 

dengan pasti berapa jumlahnya  (http://www.anggrek.info/index1.php?topic=basic, 

download: 22-02-2011). 

Indonesia terkenal di seluruh dunia dengan kekayaan anggreknya yang 

mempunyai lebih dari 4000 species anggrek yang tersebar di hampir semua pulau. 

Kalimantan, Papua, Sumatera, Jawa termasuk pulau-pulau yang terkenal di dunia 

karena kekayaan anggreknya. Genus yang banyak tumbuh meliputi: Vanda, 

Phalaenopsis, Paphiopedilum, Dendrobium, Coelogyne, Cymbidium, 

Bulbophyllum, dll (http://www.anggrek.info/index1.php?topic=basic, download: 

22-02-2011). 

Bunga anggrek, dari dulu sampai sekarang sudah sangat dikenal di 

masyarakat Surabaya dan Indonesia, bunga anggrek nyaman dipandang namun 

bunga ini tidak mengeluarkan bau (http://www.toko-bunga-surabaya.com, 

download: 22-02-2011). 

Tanaman Anggrek mudah ditemui di rumah-rumah sebagai tanaman 

penghias halaman. Tanaman ini memang banyak disuka oleh semua lapisan 
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masyarakat, bunganya yang indah berwarna-warni memang memancarkan pesona 

tersendiri. Anggrek dapat ditanam di sekitar rumah atau pekarangan atau di kebun 

(Tanaman hias favorit masyarakat indonesia « Arjip's Blog, download: 22-02-

2011). Secara umum, tanaman hias yang menjadi pilihan favorit masyarakat 

Indonesia adalah anggrek. Oleh karena itu, dengan melihat semua kelebihan, 

keunikan dan pesona daya tarik bunga anggrek tersebut, mengharuskan agar lebih 

peduli dan menghargai bunga anggrek tersebut supaya bunga anggrek Indonesia 

semakin populer dan semakin banyak pecintanya. 

Dengan pertimbangan tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengangkat 

tema bunga anggrek dalam bentuk desain kalender meja dengan aplikasi fotografi. 

Dalam visualisasinya bunga anggrek sangat indah dan variasinya hampir tidak 

terbatas sehingga sangat cocok diambil fotonya. Aplikasi fotografi bunga anggrek 

pada desain kalender meja ini berupaya untuk kepedulian dan menghargai tanaman 

hias favorit masyarakat Indonesia ke khalayak di Indonesia. 

2. Alasan Pemilihan Jenis Karya 

Desain kalender merupakan bagian dari desain komunikasi visual, salah satu 

di antaranya adalah desain produk, estetika dan usability (kemudahan dalam 

menggunakan suatu barang) suatu barang yang disempurnakan. Desain tersebut 

menghasilkan berbagai bentuk, komposisi garis atau warna atau garis dan warna 

atau gabungannya, yang berbentuk dua atau tiga dimensi yang memberi ruang 

kesan estetis. 

Kalender selalu ada di setiap rumah tinggal, kantor maupun sekolah. 

Kalender biasa dipasang di dalam ruangan. Hal ini menunjukan bahwa kalender 

sebagai pengingat atau penanda waktu. Seseorang yang mempunyai janji, 

mempunyai deadline tugas atau pekerjaan dapat terbantu atau teringat dengan 
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adanya kalender sebagai pengingat waktu mereka. Dengan hal ini, kalender dapat 

dijadikan sebagai sahabat yang dapat senantiasa mengingatkan waktu maupun 

sebagai lawan jika terhimpit atau di kejar-kejar waktu. 

Berdasarkan cara penempatannya, kalender terdiri dari beberapa macam, di 

antaranya kalender dinding, kalender meja atau kalender duduk, kalender poster, 

dan kalender merchandise.  

Dari banyaknya kalender meja yang sudah ada pada sekarang ini, kalender 

meja disajikan dengan sistem bulanan, sehingga dalam satu penanggalan bulan 

hanya terdiri satu desain saja. Hal ini disebabkan karena keterbatasan tempat yaitu 

ukuran kalender meja relatif kecil. Akan tetapi dengan penyajian seperti ini yang 

menjadikan kalender meja tampil lebih menarik, elegan, dan indah. 

Berdasarkan hal tersebut, kalender meja sebagai tugas akhir ini berusaha 

menuangkan atau mengembangkan ide untuk berkarya grafis dengan menampilkan 

foto bunga anggrek. Hal ini dimaksudkan untuk menampilkan kalender meja yang 

biasa dengan sesuatu yang berbeda. Bagi yang suka memotret dapat mengabadikan 

hasil jepretannya melalui desain kalender meja ini. Kalender ini bisa dijadikan 

alternatif contoh desain kalender meja dengan gambar nyata. Menampilkan foto 

bunga anggrek sebagai objek dalam desain kalender meja dalam kepedulian dan 

menghargai tanaman hias favorit masyarakat Indonesia ke khalayak di Indonesia 

supaya bunga anggrek Indonesia semakin populer dan banyak pecintanya. 

  

B. Tujuan Pembuatan Karya 

Tujuan pembuatan karya desain kalender meja dengan aplikasi fotografi tentang 

bunga anggrek adalah: 
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1. Menghasilkan karya desain kalender meja dengan aplikasi fotografi tentang 

bunga anggrek, dalam upaya untuk kepedulian dan menghargai tanaman hias 

favorit masyarakat Indonesia. 

2.  Memberikan satu desain kalender meja yang mungkin dapat ditawarkan kepada 

perusahaan, lembaga, instansi, produsen kalender meja, majalah tentang tanaman 

hias atau majalah tentang bunga anggrek. 

 

C. Manfaat Pembuatan Karya 

Secara akademik manfaat dari pembuatan karya desain kalender meja dengan 

tema bunga anggrek adalah: 

1. Bagi penulis, karya Tugas Akhir ini menjadi wahana pengembangan pengetahuan 

dan keterampilan dalam bidang Desain Komunikasi Visual. 

2. Bagi perusahaan, lembaga, instansi, produsen kalender meja, majalah tentang 

tanaman hias atau majalah tentang bunga anggrek, karya ini merupakan media 

promosi kepada khalayak luas di Indonesia.  

3. Bagi masyarakat, karya ini merupakan media komunikasi dalam kepedulian dan 

menghargai bunga anggrek yang menjadi favorit tanaman hias di Indonesia. 
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BAB II 

LANDASAN KONSEPTUAL 

 

A. Fotografi 

1. Pengertian 

Fotografi menurut Amir Hamzah Sulaeman (1981:94) fotografi berasal dari 

kata “foto” dan “grafi” yang masing-masing kata tersebut mempunyai arti 

sebagai berikut: foto artinya cahaya dan grafi artinya menulis jadi arti fotografi 

secara keseluruhan adalah menulis dengan bantuan cahaya, atau lebih dikenal 

dengan menggambar dengan bantuan cahaya atau merekam gambar melalui 

media kamera dengan bantuan cahaya (http://dkv.isi-dps.ac.id/berita/pengertian-

fotografi-dan-foto-jurnalistik, download: 16-06-2010). 

Fotografi merupakan cabang dari desain komunikasi visual karena dalam 

fotografi terdapat unsur konteks, content, dan komposisi yang meliputi tata letak 

dan pencahayaan serta dilengkapi dengan unsur-unsur lain yang mengandung 

publikasi yang erat kaitannya dengan desain komunikasi visual. Yang dimaksud 

dengan unsur konteks berarti ada hal yang ingin divisualkan dengan jelas, 

misalnya tentang pemandangan dan istilah content maksudnya adalah sesuatu 

yang ingin ditampilkan untuk memenuhi konteks gambar tersebut. 

Fotografi juga merupakan gambar, foto pun merupakan alat visual efektif, 

yang dapat menvisualkan sesuatu lebih kongkrit dan akurat, dapat mengatasi 

ruang dan waktu. Sesuatu yang terjadi di tempat lain dapat dilihat dari jauh 

melalui foto setelah kejadian itu berlalu (http://dkv.isi-dps.ac.id, download: 16-

06-2010). 
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Pada dasarnya tujuan dan hakekat fotografi adalah komunikasi. 

Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi antara fotografer dengan 

penikmatnya, yaitu fotografer sebagai pengantar atau perekam peristiwa untuk 

disajikan ke hadapan khalayak ramai melalui media foto (http://dkv.isi-dps.ac.id, 

download: 16-06-2010). 

Fotografi menggunakan cahaya yang dihasilkan lewat kamera tanpa adanya 

cahaya yang masuk dan terekam di dalam kamera, sebuah karya seni fotografi 

tidak akan tercipta. 

Setiap pemotret mempunyai cara pandang yang berbeda tentang kondisi 

cuaca, pemandangan alam, tumbuhan, kehidupan hewan serta aktivitas manusia 

ketika melihatnya di balik lensa kamera. Cara memandang atau persepsi inilah 

yang kemudian direfleksikan lewat bidikan kamera. Hasilnya sebuah karya foto 

yang merupakan hasil ide atau konsep dari si pembuat foto 

(http://fotografi.blog.ac.id, download: 16-06-2010). 

Almarhum Kartono Ryadi, fotografer kawakan di negeri ini pernah 

berkomentar, bahwa foto yang bagus adalah foto yang mempunyai daya kejut 

dari yang lain. Pandangan tentang bagaimana nilai foto yang bagus itu juga 

dikemukakan oleh seorang fotografer professional, Ferry Ardianto menurutnya 

foto yang bagus adalah foto yang informatif yang mencakup konteks, content, 

dan komposisi (tata letak dan pencahayaan). Maksudnya konteks berarti ada hal 

yang ingin divisualkan dengan jelas, misalnya tentang pemandangan. Di sisi lain, 

istilah content maksudnya adalah sesuatu yang ingin ditampilkan untuk 

memenuhi konteks gambar tersebut (http://fotografi.blog.gunadarma.ac.id, 

download: 16-06-2010). 
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Dari segi peralatan fotografi dibedakan menjadi 2 yaitu analog dan digital. 

Fotografi analog menggunakan kamera analog atau sensor kimiawi berupa rol 

film. Sedangkan fotografi digital menggunakan kamera digital atau sensor 

elektronik berupa charge couple device (CCD) atau complementary metal oxide 

semiconductor (CMOS). 

Output  fotografi digital berupa data biner, oleh karena itu foto dapat 

dibawa atau dikirim ke mana saja dalam jumlah yang besar dan dapat diolah 

dengan sesuka hati. Penyimpanan data ekternalnya berkapasitas besar di 

antaranya smard media card (SD Card) atau multimedia card (MMC), memiliki 

kemampuan untuk merekam gambar, suara, video dan memiliki resolusi sepuluh 

megapixel, sehingga pengambilan gambar atau foto sangat baik. 

2. Teknik-Teknik Fotografi  

Teknik-teknik di dalam fotografi di antaranya adalah: 

a. Kecepatan rana (shuter speed) dibagi menjadi 2 bagian, yaitu high speed 

(kecepatan tinggi) dan slow speed (kecepatan rendah). 

1) High speed (kecepatan tinggi) speed 1/125 - 1/8000 

Teknik di dalam penggunaan kecepatan tinggi, antara lain: 

 

a) Freezing 

Freezing adalah teknik membekukan objek yang bergerak, 

karena menggunakan kecepatan rana yang tinggi maka hasilnya 

adalah foto yang memperlihatkan subjek foto tepat di tengah gerakan 

yang sedang dilakukan. Freezing tidak bisa menggunakan kecepatan 

(shuter speed) yang rendah karena hasilnya akan menimbulkan blur 

yang memberi kesan gerak. Sebagai contoh misalnya memotret orang 
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yang sedang melompat di udara, atau memotret pesawat yang sedang 

terbang. Kecepatan yang dipakai minimal adalah 1/125s dengan 

diafragma menyesuaikan keadaan cahaya di sekitar tempat memotret 

(http://muhammaddio.com, download: 24-11-2010). 

b) Double/multiple exposure 

Teknik ini merupakan teknik yang cukup menarik karena 

menghasilkan gambar yang unik. Dalam satu frame foto dapat 

menghasilkan foto orang yang sama dengan pose yang berbeda. 

Untuk menghasilkan foto ini dianjurkan menggunakan tripod agar 

foto yang dihasilkan tidak goyang. Sebaiknya memilih background 

gelap atau hitam agar penumpukan objek foto bagus dan tidak kacau 

(http://muhammaddio.wordpress.com, download: 24-11-2010). 

c) Teknik Bouncing Flash 

Teknik lain dalam penggunaan flash. Menggunakan teknik ini 

untuk memotret dalam ruangan. Caranya adalah mengarahkan flash 

ke langit-langit rumah. Cahaya akan memantul ke bawah, seolah-

olah menjadi sumber cahaya baru yang powernya lebih besar 

daripada cahaya lampu rumah. Dengan power dari flash akan 

mendapatkan cahaya yang cukup untuk meng-expose objek. Artinya: 

shutter speed bisa lebih tinggi, aperture bisa lebih kecil dan ISO 

kecil (http://tukangmoto.com, download: 24-11-2010). 

2) Slow speed (kecepatan rendah) speed bulb-1/60 

Teknik di dalam penggunaan kecepatan rendah, antara lain: 

a) Show Action 
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 Secara teknis, kecepatan dari teknik ini adalah dibawah 1/60s dan 

diafragma di angka besar (bukaan kecil). Gambar yang dihasilkan 

nantinya adalah semua benda yang bergerak akan terlihat blur, 

sedangkan benda yang diam tak bergerak akan tetap jelas seperti apa 

adanya (http://muhammaddio.wordpress.com, download: 24-11-

2010). 

b) Panning 

Panning adalah teknik fotografi yang akan menghasilkan foto di 

mana objek yang bergerak akan terlihat jelas sedangkan objek yang 

diam akan terlihat blur. Teknik ini dilakukan dengan cara fotografer 

mengikuti arah objek yang bergerak ketika memotret. 

Teknik ini adalah teknik dasar paling sulit, di mana si fotografer 

harus mengikuti objek yang bergerak dalam memotret. Gambar yang 

dihasilkan adalah kebalikan dari show action, di mana objek yang 

bergerak akan terlihat jelas sedangkan objek yang diam akan terlihat 

blur. Kecepatan yang dibutuhkan bervariasi tergantung kecepatan 

gerak objek yang difoto. Misal ingin memotret balap mobil F1 yang 

bergerak dengan kecepatan 100 km/jam, akan membutuhkan 

kecepatan rana 1/250s. Jika ingin memotret becak yang melaju 

dengan kecepatan 15 km/jam, dibutuhkan kecepatan rana 1/30s atau 

mungkin 1/15s (http://muhammaddio.wordpress.com, download: 24-

11-2010) 

c) Zooming 

Zooming merupakan teknik yang memberikan kesan gerak 

dengan mengubah panjang fokus lensa pada saat exposure. Teknik 
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ini hanya bisa dilakukan dengan menggunakan lensa zoom. Teknik 

ini digunakan dengan cara memutar lensa, baik itu zoom in maupun 

zoom out pada saat menekan shutter (kecepatan). Kecepatan yang 

dibutuhkan berkisar antara 1/10s-1/60s sesuai kebutuhan. Supaya 

teknik zooming berhasil, pergunakan tripod 

(http://muhammaddio.wordpress.com, download: 24-11-2010). 

d) Bulb 

Pada dasarnya, ketika shutter (kecepatan) ditekan, maka jendela 

rana akan membuka dan sensor atau film akan merekam gambar. 

Teknik bulb adalah teknik fotografi yang caranya dengan menekan 

shutter (kecepatan) terus dengan timing waktu yang sudah 

ditentukan. Umumnya, teknik ini digunakan untuk memotret mobil 

bergerak di malam hari, sehingga yang dihasilkan hanyalah garis-

garis lampu yang terbentuk dari mobil yang bergerak. 

Pada teknik yang menggunakan shutter speed (kecepatan) rendah 

alangkah baiknya menggunakan tripod untuk menghindari kamera 

goyang pada saat memotret (http://muhammaddio.wordpress.com, 

download: 24-11-2010). 

b. Dynamic Range 

Dynamic Range dalam fotografi adalah rentang perbedaan gelap dan 

terang dari sebuah scene. Kamera ternyata mempunyai batas kemampuan 

menangkap rentang perbedaan tersebut. Rentang 11 stop (link) yang 

tertangkap dengan baik detilnya disensor kamera, di luar itu detilnya akan 

gelap/black atau washout. Misal: foto di siang hari kenapa langitnya putih, 

atau kenapa ketika langitnya biru/detil tapi orang yang difoto jadi gelap? itu 
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adalah tanda dari efek dynamic range. Kekurangan itu dapat di atasi dengan 

trik High Dynamic Range (HDR) yang sedang populer, penggunaan Gradual 

ND Filter, Multi Exposure (http://tukangmoto.com, download: 24-11-2010). 

c. Teknik Siluet  

Teknik ini menempatkan sumber cahaya berada tepat di balik objek, 

sehingga objeknya terlihat gelap, pengaturan kecepatan dan diafragma 

tergantung dari cahaya yang ada waktu memotretan berlangsung 

(http://www.tnol.co.id, download: 24-11-2010). 

3. Jenis-Jenis Shot  

Jenis-Jenis Shot dapat dibagi ke dalam tujuh kategori 

(http://www.slideshare.net/Sayang88/asas-fotografi, download:22-02-2011), 

yaitu:  

a. Very long shot (extreme shot) atau shot jarak terlalu jauh. 

b. Long shot atau shot untuk jarak jauh. 

c. Close up (CU) atau jarak dekat. Shot yang menampilkan dari paras, bahu  ke 

atas kepala. 

d. Extreme close up (ECU) atau shot jarak amat dekat. Shot yang menampakkan 

objek dengan lebih jelas. Misalnya mata, hidung, atau telinga. 

e. Big close up (BCU). Shot yang menampakkan bahagian tubuh atau benda 

tertentu sehingga kelihatan besar. 

f. Medium shot (MS) atau shot sederhana. Shot yang menampilkan paras, 

pinggang hingga atas kepala. 

g. Medium close up (MCU) atau shot sederhana dekat. Shot yang menampakkan 

paras, dada sampai atas kepala. 

4. Jenis-Jenis Fotografi 
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Jenis-Jenis Fotografi, di antaranya adalah: 

a. Fotografi studio (Studio photography) 

Fotografi studio adalah jenis fotografi yang pada awalnya banyak 

dilakukan di dalam ruangan untuk menciptakan gambar sesuai keinginan 

fotografer. Fotografi jenis ini memerlukan banyak campur tangan teknis agar 

gambar yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan yang direncanakan. Yang 

termasuk dalam fotografi studio adalah fotografi potret, fotografi still life, 

fotografi fashion, fotografi interior, fotografi wedding, dan fotografi people 

(http://id.wikipedia.org, download: 01-12-2010). 

b. Fotografi seni (Fine art photography) 

Menurut kamus fotografi karangan Bram Nejad, fotografi seni adalah 

fotografi yang digunakan khusus untuk mengekspresikan karya seni serperti 

layaknya kanvas dan kuas (http://www.lintasberita.com, download: 24-11-

2010). 

c. Fotografi makro (Macro photography) 

Fotografi makro adalah salah satu kategori fotografi yang membuat 

pembesaran terhadap suatu objek. Dengan kata lain dunia fotografi yang 

diperkecil ke dalam dunia mikro. Pembesaran tersebut bisa dilakukan 

dengan mendekatkan objek dengan kamera, atau pun dari jarak tertentu 

dengan menggunakan lensa tele dan harus tetap mengusung konsep “Foto 

yang berbicara” dengan melibatkan unsur komposisi, point of interest (POI) 

dan keseimbangan. Dengan fotografi makro bisa melihat dengan jelas secara 

detail, baik warna maupun bentuknya benda atau objek, komposisi dan 

bentuk suatu benda yang kecil yang selalu luput dari mata telanjang yang 

memperhatikannya (http://reyzer.blogspot.com, download: 29-11-2010). 
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Dalam memotret bunga anggrek menggunakan shot close up atau extreme 

close up. 

d. Fotografi alam (Nature photography) 

Fotografi alam mengacu pada berbagai fotografi yang diambil di luar 

rumah dan dikhususkan untuk menampilkan unsur-unsur alam seperti 

pemandangan, satwa liar, tumbuhan, dan close-up alam dan tekstur. 

Fotografi alam cenderung menempatkan penekanan kuat pada nilai estetika 

foto dari jenis fotografi lainnya, seperti foto jurnalistik dan fotografi 

dokumenter (http://en.wikipedia.org/wiki/Nature_photography, download: 

22-02-2011). 

e. Fotografi udara (Aerial  photography) 

Fotografi udara adalah fotografi khusus pemotretan udara. Bisa 

digunakan untuk keperluan pemetaan, survey atau pengukuran tata ruang dan 

pertanian. Menurut Kamus Fotografi karangan Bram Nejad, fotografi udara 

adalah kombinasi antara Wireless Technology, Remote Controlled dan 

Flying Ballon yang dipadukan dengan kretivitas, pengalaman dan inovasi 

dalam dunia fotografi menghasilkan jasa pemotretan udara yang mampu 

mendongkrak kesan, nilai dan arti lebih sebuah property 

(http://www.lintasberita.com, download: 24-11-2010). 

f. Fotografi arsitektur (Architecture Photograpy) 

Fotografi arsitektur yaitu cabang fotografi yang mengkhususkan pada 

objek-objek arsitektur dengan pendekatan dokumenter, seni dan komersial. 

Menurut kamus fotografi karangan Bram Nejad fotografi arsitektur 

merupakan hasil karya dokumentasi yang dapat menampilkan kepentingan 

dokumentasi namun juga estetika dalam hal arsitektural, seni, ekspresi, 
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komunikasi, etika, imajinasi, abstaksi, realita, emosi, harmoni, drama, waktu 

dan kejujuran serta dimensi yang tersirat (http://www.lintasberita.com, 

download: 24-11-2010). 

g. Fotografi fesyen (Fashion Photograpy) 

Menurut kamus fotografi karangan Bram Nejad, fotografi fesyen 

adalah fotografi yang khusus mengabdikan foto busana dan 

perlengkapannya. Seorang fotografer fashion harus mampu memadukan 

busana dengan sang model agar menjadi gambar (foto) yang harmonis 

(http://www.lintasberita.com, download: 24-11-2010). 

h. Fotografi jurnalistik (Photojournalism) 

Menurut kamus fotografi karangan Bram Nejad, Fotografi jurnalistik 

adalah foto yang khusus menampilkan foto-foto yang mempunyai nilai 

berita, bisa berupa benda, atau situasi kehidupan manusia yang menarik 

perhatian umum karena aktualitasnya (news) sebagai berita yang mampu 

mengungkap kejadian, menjelaskan dan menimbulkan rasa ingin tahu. 

Menurut pengertian Hick, foto jurnalistik adalah suatu berita yang disajikan 

dalam bentuk foto atau bisa diistilahkan sebagai suatu kejadian yang 

ditampilkan dalam gambar (http://www.lintasberita.com, download: 24-11-

2010). 

i. Fotografi pernikahan (Wedding photography) 

Menurut kamus fotografi karangan Bram Nejad, fotografi pernikahan 

adalah fotografi yang mengkhususkan diri pada pengabdian momen-momen 

atau peristiwa pernikahan. Untuk menekuninya diperlukan pemahaman 

teknik fotografi, pencahayaan (lighting) serta adat dan tata cara pernikahan 

(http://www.lintasberita.com, download: 24-11-2010). 
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Dari jenis-jenis fotografi di atas, yang digunakan pada aplikasi 

fotografi bunga anggrek adalah jenis fotografi makro (macro photography) 

karena di dalam fotografi makro menampilkan atau memperlihatkan objek 

utama bunga anggrek secara close up atau extreme close up dengan berbagai 

sudut pengambilan yang menampilkan sisi keindahan dari bunga anggrek 

tersebut. 

 

B. Bunga Anggrek 

1. Pengertian 

Salah satu flora Indonesia yang banyak digemari adalah suku anggrek-

anggrekan atau Orchidaceae yang tumbuh liar maupun yang dipelihara dalam pot. 

Suku anggrek-anggrekan merupakan satu suku tumbuhan berbunga dengan anggota 

jenis terbanyak. Kebanyakan anggota suku anggrek hidup sebagai epifit, terutama 

yang berasal dari daerah tropika. Yang dimaksud dengan anggrek epifit adalah 

anggrek yang tumbuh menumpang pada pohon lain tanpa merugikan tanaman 

inangnya dan membutuhkan naungan dari cahaya matahari. Anggrek epifit dapat 

hidup dari embun dan udara lembab (http://id.wikipedia.org, download: 01-09-

2010). 

Anggrek dikenal sebagai tanaman hias populer yang dimanfaatkan 

bunganya. Bunga anggrek sangat indah dan variasinya hampir tidak terbatas. 

Bunga anggrek berbentuk khas dan menjadi pembeda dari anggota suku-suku 

bunga yang lain. Bunga-bunga anggrek tersusun majemuk, muncul dari tangkai 

bunga yang memanjang, muncul dari ketiak daun. Bunganya simetri bilateral 

(http://id.wikipedia.org, download: 01-09-2010). 
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Bunga Anggrek adalah salah satu bunga kebanggaan dan merupakan ciri 

khas daerah Indonesia. Bunga ini hampir dikenal oleh semua kalangan masyarakat 

Indonesia karena keindahan, daya tahannya, pesona bunganya, dan keunikan 

bunganya.  

 

2. Jenis-Jenis Anggrek  

Jenis-jenis anggrek dengan nama-nama genus anggrek populer 

(www.yong.350.com, download: 19-10-2010) di antaranya adalah:  

a. Cattleya 

Anggrek Cattleya merupakan anggrek yang popular. Bunganya besar dan 

spektakuler, namun sulit dipelihara. Anggrek ini tumbuhnya memanjang ke 

atas.  

Anggrek Cattleya sering disebut dengan Queen  of  Orchid. Memang 

pantas, anggrek Cattleya sebagai ratunya anggrek. Di mana ukuran diameter 

bunganya bisa mencapai 15 cm. Keindahan bunganya sangat mempesona, 

dengan kombinasi warna-warna yang mencolok. Anggrek Cattleya ada yang 

tahan hidup didaerah panas dan ada yang tahan hidup di daerah dingin. Yang 

hidup di daerah dingin mempunyai ukuran bunga lebih besar dari Cattleya 

yang hidup di daerah panas 

(http://wawaorchid.wordpress.com/2009/09/11/tips-merawat-anggrek-

cattleya-tumbuh-baik-dan-rajin-berbunga/, download: 22-02-2011). 

b. Dendrobium 

Anggrek Dendrobium, jenis anggrek yang paling banyak dibudidayakan. 

Mudah dalam perawatannya. Anggrek Dendrobium masuk dalam kelompok 

anggrek epifit. Anggrek ini mempunyai kombinasi warna yang paling banyak 
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variasinya. Dari hasil para penyilang, baik di dalam maupun di luar negeri. 

Anggek ini banyak digemari, karena harganya terjangkau 

(http://wawaorchid.wordpress.com/2009/08/29/tips-merawat-anggrek-

dendrobium/, download: 22-02-2011). 

Tanaman hias paling populer dari antara jenis-jenis anggrek. Anggrek ini 

tumbuh dengan membentuk rumpun dan mempunyai akar yang cukup 

banyak pada di setiap batang semunya yang panjang. Bunga muncul pada 

tunas ujung tetapi pada anggrek yang dewasa, bunga muncul pada ketiak 

daun. Jenis ini mulai berbunga pada umur 1,5 tahun. 

c. Grammatophyllum 

Berukuran besar, tumbuh secara epifit di daerah panas. Berasal dari Asia 

Tenggara, Papua dan New Guinea, diketemukan pada ketinggian sampai 100 

meter dari permukaan laut dan selalu dekat dengan laut, kadang terdapat di 

sela-sela tangkai daun kelapa. Anggrek Grammatophyllum anggotanya 

termasuk anggrek Grammatophylum speciosa (anggrek tebu), anggrek Papua 

raksasa, (http://www.anggrek.org/grammatophyllum-scriptum.html, 

download: 22-02-2011).  

d. Oncidium 

Oncidium salah satu marga anggrek species yang berasal dari dataran 

Amerika dan tumbuh pada habitat tropis dan subtropis. Bentuk 

pertumbuhannya adalah simpodial. Oncidium termasuk anggrek yang juga 

sangat cepat pertumbuhannya, biasanya pseudobulbs baru akan bermunculan 

jika perawatannya sesuai dengan yang diinginkannya (http://koleksi-

aggrek.blogspot.com/2009/02/oncidium.html, download: 22-02-2011). 

Anggrek Oncidium termasuk di dalamnya anggrek "golden shower". 
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e. Phalaenopsis 

Phalaenopsis kepopulerannya mendekati Dendrobium. Anggrek bulan 

(Phalaenopsis amabilis) adalah salah satu jenisnya. Tanaman ini tumbuh 

memanjang ke atas dan biasa dijuluki “butterfly orchid” karena bentuknya 

mirip kupu-kupu.  

Anggrek Phalaenopsis mudah tumbuh. Biasanya, berbunga sejak akhir 

musim dingin ke musim semi. Namun, bisa juga berbunga sepanjang tahun, 

jika menyediakan kondisi baik dan cukup 

(http://www.orchidshome.com/id/phalaenopsis-orchid.html, download: 22-

02-2011). 

f. Spathiphyllum 

Spathiphyllum adalah genus dari sekitar 40 spesies tanaman berbunga 

monocotyledonous dalam keluarga Araceae, asli daerah tropis Amerika dan 

Asia tenggara. Spesies tertentu Spathiphyllum yang umumnya dikenal 

sebagai Lilies Spath atau Peace. Mereka adalah tanaman hijau abadi herba 

dengan daun besar 12-65 cm panjang dan 3-25 cm lebar. Bunga-bunga 

diproduksi dalam gagang, dikelilingi oleh panjang 10-30 cm, putih, 

kekuningan, atau kehijauan seludang perbungaan. Tanaman tidak perlu 

berlebihan cahaya atau air untuk bertahan hidup 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Spathiphyllum, download: 22-02-2011). 

Anggrek Spathyphyllum anggotanya termasuk anggrek tanah.  

g. Vanda 

Anggrek Vanda adalah anggrek tropis yang mudah tumbuh, mudah 

dirawat dan mudah diperbanyak ini diperkirakan berjumlah kurang lebih 40 

spesies, tersebar mulai dari India bagian timur, Sri Lanka, Myanmar, 
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Thailand, Indochina, Filipina, Malaysia, Papua Nugini, Indonesia hingga 

Australia (http://subhan98.wordpress.com/2010/12/27/anggrek-vanda-

sekilas-info/, download: 22-02-2011). Anggrek vanda biasanya sebagai 

bunga potong. 

h. Coelogyne Pandurata 

Coelogyne Pandurata dikenal dengan nama anggrek hitam (black 

orchid), karena pada lidahnya terdapat warna hitam. Coelogyne pandurata 

Lindley tersebar di Malaysia, Sumatra, Kalimantan dan di Philipina di 

Mindanao, Luzon dan pulau Samar. Pada umumnya tumbuh pada pohon tua, 

didekat pantai atau di daerah rawa dataran rendah yang cukup panas. 

i. Paphiopedilum  

Genus Paphiopedilum diperkirakan memiliki 60 atau 70 spesies, anggrek 

ini banyak ditemui di Himalaya, Asia Selatan, Indonesia terutama di 

Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Papua. Anggrek yang dijuluki sebagai 

anggrek kantung ini hidup ideal pada temperatur 18,5 sampai 20 derajat 

Celcius. Golongan ini juga dikenal sebagai anggrek ‘sandal nona’ atau ‘lady 

slipper’, dinamakan demikian karena bibir bunganya menyerupai sebuah 

kantung besar dan mirip sebuah sandal. Selain sebutan diatas anggrek ini juga 

sering diberi alias sebagai anggrek kasut 

(http://anggrekanggrekfajar.blogspot.com/2010/10/sekilas-mengenal-

anggrek-paphiopedilum.html, download: 22-02-2011). 

Bunga anggrek begitu aneka ragam warna, bentuk, dan coraknya. 

Sehingga keunikan bunga anggrek menjadi daya tarik utamanya. Pemotretan 

objek bunga anggrek dilakukan di kota Semarang tepatnya di Daerah Kalisari 
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di penjual bunga anggrek di Jalan Dr. Sutomo 9 Semarang. Aplikasi fotografi 

bunga anggrek sebagai objek visual utama kalender, antara lain: 

1) Anggrek Dendrobium 

2) Anggrek Phalaenopsis 

Memilih jenis bunga anggrek dendrobium dan phalaenopsis sebagai objek 

utama dalam pemotretan karena bunga-bunga anggrek jenis tersebut mempunyai 

bentuk, corak, warna yang sangat banyak sehingga bila dipotret atau diambil 

fotonya lebih menarik dan juga jenis bunga-bunga anggrek ini sangat popular 

dikalangan pecinta anggrek.  

 

C. Desain Kalender Meja 

1. Pengertian Desain Kalender 

Desain komunikasi visual adalah ilmu yang mengembangkan bentuk bahasa 

komunikasi visual berupa pengolahan pesan untuk tujuan sosial atau komersial, 

dari individu atau kelompok yang ditujukan kepada individu atau kelompok 

lainnya. Pesan dapat berupa informasi produk, jasa atau gagasan yang disampaikan 

kepada target audience, dalam upaya peningkatan usaha penjualan, peningkatan 

citra dan publikasi program pemerintah. 

Pada prinsipnya desain komunikasi visual adalah perancangan untuk 

menyampaikan pola pikir dari penyampaian pesan kepada penerima pesan, berupa 

bentuk visual yang komunikatif, efektif, efisien dan tepat yang terpola dan terpadu 

serta estetis, melalui media tertentu sehingga dapat mengubah sikap positif sasaran. 

Elemen desain komunikasi visual adalah gambar atau foto, huruf, warna dan tata 

letak dalam berbagai media baik media cetak, massa, elektronika maupun audio 

visual. Seorang desainer komunikasi visual adalah penterjemah dalam komunikasi 
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gagasan. Oleh karena itulah desain komunikasi visual adalah bahasa visual yang 

dapat digunakan untuk menterjemahkan pikiran dalam bentuk visual. 

Sedangkan pengertian kalender adalah sebuah sistem yang mengatur tentang 

hari-hari yang digunakan untuk sosialisasi, komersil, religius atau tujuan-tujuan 

administrasi di mana sistem ini telah ditandai dengan memberi nama sampai 

periode-periode dari waktu, secara khas hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, 

dan tahun (www.kalenderindonesia.com, download: 12-10-2010). 

Kata kalender diambil dari bahasa Latin yaitu Kalendae yang bermakna hari 

pertama dari setiap bulan. Perkembangannya sekarang sistem kalender yang di 

pakai banyak negara mengikuti sistem Kalender Masehi. Sistem Kalender Masehi 

ini terdiri atas 365 ¼ hari atau lebih 6 jam. Dan setiap 4 tahun dijadikan tahun 

Kabisat yaitu bermakna menambahkan satu hari pada bulan terpendek (februari), 

dimana bulan feburari yang hanya berumur 28 hari menjadi 29 hari 

(www.kalenderindonesia.com: download, 12-10-2010). 

Kalender biasanya terdiri dari dua bentuk utama yaitu kalender dinding dan 

kalender meja. Fungsi dari kalender dinding adalah kalender yang dipergunakan 

untuk lebih dari satu orang yang bersifat umum atau bisa dipergunakan untuk orang 

banyak. Sedangkan fungsi dari kalender meja adalah kalender yang bersifat 

personal (privacy) atau individu. 

Bentuk desain kalender meja lebih menarik di banding bentuk desain 

kalender dinding karena mempunyai nilai lebih yaitu kalender meja lebih fleksibel 

untuk di rancang desainnya agar terkesan lebih menonjol. Itulah keunikan dari 

desain kalender meja atau biasa di sebut kalender duduk. 

Karya desain grafis di buat dalam berbagai macam desain dalam satu bentuk, 

hal ini dimaksudkan untuk memenuhi fungsi sebagai penunjang kegiatan dalam 
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penyampaian gagasan, sehingga beberapa komponen seperti gambar memiliki 

peran penting terhadap fungsi dan tampilannya. Dalam hal ini, gambar merupakan 

hal yang sangat penting dalam karya desain grafis untuk meningkatkan daya tarik 

visual suatu karya desain grafis dan memiliki peran sebagai komponen utama 

penyampaian pesan secara verbal yang ditampilkan secara menarik. 

2. Unsur-Unsur Desain 

Dalam pembuatan sebuah desain yang harus diperhatikan adalah bentuk 

desain yang diinginkan. Supaya desain sesuai dengan maksud dan tujuan yang 

harus diperhatikan adalah unsur-unsur pembuatan desain, antara lain: 

a. Garis (line) 

Garis adalah unsur yang menghubungkan satu titik dengan titik yang lain 

sehingga dapat membentuk gambar garis lengkung (curve) atau lurus 

(straight). Jenis garis ada dua yaitu garis nyata atau garis grafis dan garis 

maya atau imajinatif. Garis nyata adalah garis yang dibuat dengan cara 

menggores permukaan dengan cara meruncing. Sedangkan garis maya adalah 

garis yang secara visual tidak ada namun keberadaannya dapat kita pahami 

(Rondhi, 2002 : 31). 

Dalam karya desain ini, garis berfungsi untuk memperkuat atau 

mempertegas bentuk yang ditampilkan, yaitu dengan foto bunga dan grafis. 

b. Raut (shape) 

Raut merupakan unsur visual yang memiliki ukuran dua dimensi. Dari 

segi perwujudannya, raut dibedakan yaitu raut geometris, organis, bersudut 

banyak dan raut tak beraturan (Sunaryo, 2002 : 32). 

Dalam desain karya ini, unsur visual rautnya menggunakan raut organis. 

Raut organis adalah raut yang bertepi lengkung bebas. Hal ini ditampilkan 
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pada desain grafis bunga. Dalam hal ini motifnya terdapat pada grafis yang 

berada di sudut-sudut desain kalender meja. 

c. Tekstur (texture) 

Tekstur adalah tampilan atau sifat permukaan (corak) dari suatu benda 

yang dinilai dengan cara dilihat atau diraba, sering juga disebut dengan nilai 

raba suatu benda (kuncoroaji.wordpress.com: download, 15-10-2010). 

Tekstur dibedakan menjadi 2 yaitu tekstur nyata dan tekstur semu. 

Dalam desain karya ini, unsur visual teksturnya menggunakan tekstur 

semu. Hal ini ditampilkan dengan menyusunan unsur-unsur visual yang 

berupa gambar, teks, dan background dengan mengolah atau mengolah tebal 

tipisnya warna yang ditampilkan sehingga memberi kesan tekstur terlihat 

kasar. 

d. Warna (color) 

Warna adalah kualitas rupa yang dapat membedakan dua objek atau 

benda yang identik bentuk, ukuran, dan gelap terangnya. Warna berkaitan 

langsung dengan perasaan dan emosi. Oleh karena itu warna merupakan 

unsur penting dalam objek desain (Sunaryo, 2002 : 12). Warna dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu warna yang ditimbulkan karena sinar (additive 

color) seperti pada lampu, monitor, tv dll dan warna yang dibuat dengan 

unsur-unsur tinta atau pigmen (subtractive color) seperti pada proses 

pencetakan gambar kepermukaan benda padat contohnya kertas, logam, kain 

atau plastik. 

Dalam desain karya ini, unsur visual warnanya menggunakan warna 

dengan unsur tinta. Hal ini dimaksudkan warna tersebut akan dicetak. Warna 
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yang akan digunakan adalah antara warna terang dan gelap sehingga karya 

tersebut dapat menarik. 

e. Gelap Terang 

Unsur gelap terang disebut nada atau unsur cahaya. Ungkapan gelap 

terang sebagai hubungan pencahayaan dan bayangan dinyatakan dengan 

gradasi mulai dari yang sangat terang sampai yang paling hitam untuk bagian 

yang sangat gelap (Sunaryo, 2002 : 20). 

Unsur gelap terang dimanfaatkan yaitu untuk memperkuat kesan, 

mengilusikan kedalaman atau ruang, menciptakan kesan atau suasana 

tertentu. 

Dalam desain kalender ini, unsur gelap terangnya yaitu dengan mengatur 

pencahayaan pada lighting, brightness, dan contras sehingga dapat 

menciptakan kesan bayangan pada desain tersebut. 

Setiap background menggunakan warna yang berbeda menyesuaikan 

dengan karakter atau tema pada setiap desain sesuai dengan foto yang akan 

diolah. Warna contras desain kalender ini menggunakan warna primer 

(merah, kuning, biru), warna sekunder (orange, hijau, ungu) dan warna netral 

(hitam, putih). 

3. Prinsip-Prinsip Desain (Komposisi Desain) 

Komposisi dalam desain diterapkan dalam desain untuk mencapai 

keindahan, sehingga dalam komposisi desain yang baik akan ditemukan: 

a. Keseimbangan (balance) 

Keseimbangan (balance) merupakan prinsip desain yang berkaitan 

dengan pengaturan “bobot” akibat “gaya berat” dan letak kedudukan 

bagian-bagian, sehingga susunan dalam keadaan seimbang (Sunaryo, 
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2002 : 39). Bentuk keseimbangan dengan cara pengaturan berat-

ringannya serta letak kedudukan bagian-bagian, dapat dibedakan 

menjadi: keseimbangan setangkup (simetris),  senjang (asimetris), dan 

memancar (Sunaryo, 2002 : 40). 

Dalam karya desain ini menggunakan keseimbangan asimetris 

karena keseimbangan yang bagian kanan dan kiri tidak sama namun tetap 

terkesan seimbang sehingga karya terkesan dinamis. 

b. Irama/ritme 

Irama dalam seni visual adalah suatu objek yang ditandai dengan 

sistim pengulangan secara teratur. Cara yang paling menyakinkan untuk 

mendapatkan irama adalah memberi pola pada keadaan-keadaan tertentu. 

Pola yang dapat dikenal dan mudah diingat. 

Dalam karya desain ini menggunakan irama pengulangan 

(repetisi) karena irama garis, bentuk, tekstur, warna untuk mendapatkan 

pola yang memuaskan rasa estetika. 

c. Keserasian (harmony) 

Keserasian merupakan prinsip desain yang mempertimbangkan 

keselarasan dan keserasian antar bagian dalam suatu keseluruhan 

sehingga cocok satu dengan yang lain, serta terdapat keterpaduan yang 

saling tidak bertentangan. Susunan yang harmonis menunjukan adanya 

keserasian dalam bentuk raut dan garis, ukuran, warna dan tekstur. 

Semuanya berada pada kesatupaduan untuk memperoleh suatu tujuan 

atau makna (Sunaryo, 2002 : 32). 
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Dalam karya ini untuk memadukan unsur-unsur yang memiliki 

keserasian yaitu antara karakter font yang dipakai dan karakter subyektif 

dari foto yang diolah serta background yang dipakai. 

d. Kesatuan (unity) 

Kesatuan (unity) merupakan prinsip pengorganisasian unsur rupa 

yang paling mendasar. Dalam kesatuan terdapat hubungan yang erat 

antara unsur-unsurnya sehingga tidak dapat dikurangkan padanya. 

Kehadiran suatu bagian ditentukan oleh bagian lain, bagian-bagiannya 

saling mendukung, membentuk suatu kebulatan utuh (totalitas) dalam 

mencapai tujuan atau makna tertentu (Sunaryo, 2002 : 31). 

Dengan mengkomposisikan unsur-unsur gambar, font, dan unsur 

pendukung lainnya sehingga penerapan prinsip keseimbangan, harmoni 

diharapkan dapat mendukung kesatuan desain. Kesatuan bisa dalam 

bentuk, warna, bobot, ruang, tata letak dan repetition (pengulangan). 

e. Hirarki Visual 

Prinsip Hiraki visual merupakan prinsip yang mengatur elemen-

elemen mengikuti perhatian yang berhubungan secara langsung dengan 

titik fokus. Titik fokus merupakan perhatian yang pertama, kemudian 

baru diikuti perhatian ke yang lainnya. Tiga pertanyaan penting 

mengenai hirarki visual adalah: mana yang anda lihat pertama, mana 

yang anda lihat kedua, dan mana yang anda lihat ketiga? 

(http://desaingrafisonline.blogspot.com/2008/12/prinsip-hirarki-

visual.html, download: 02-03-2011). 

Pada karya ini, hirarki visual yang pertama adalah elemen visual 

bunga anggrek, yang kedua adalah elemen visual kalender meja, dan 
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yang ketiga adalah elemen visual variasi warna raut pada tampilan karya 

per bulan.   

 

D. Kalender sebagai Karya Desain Komunikasi Visual 

1. Kalender sebagai Karya Desain 

Desain Komunikasi Visual terdiri dari tiga kata, yaitu desain, komunikasi, 

dan visual. Desain adalah merancang atau membangun, komunikasi adalah proses 

tukar informasi dalam hal ini adalah penyampaian pesan, sedangkan visual adalah 

sesuatu yang tampak oleh indra penglihatan. Desain berasal dari kata designo (Itali) 

yang berarti gambar, dan designare (Inggris) yang berarti merancang atau 

merencanakan. Komunikasi berasal dari kata Communication (Inggris) yang 

diambil dari bahasa latin Communis yang berarti sama. Kemudian komunikasi 

dianggap menjadi proses persamaan (Commonness) dalam artian menyamakan 

konsepsi antara pengirim dan penerima. Jadi komunikasi merupakan penyampaian 

pesan dari pengirim kepada penerima lewat suatu media tertentu. Sedangkan kata 

visual berasal dari kata videre (latin) yang berarti melihat. 

Jadi, definisi desain komunikasi visual adalah suatu disiplin ilmu yang 

bertujuan mempelajari konsep-konsep komunikasi serta ungkapan kreatif melalui 

berbagai media untuk menyampaikan pesan, gagasan dengan mengelola elemen-

elemen visual. 

Sedangkan pengertian desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual 

yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif 

mungkin. Dalam desain grafis, teks juga dianggap gambar karena merupakan hasil 

abstraksi simbol-simbol yang bisa dibunyikan. Desain grafis diterapkan dalam 

desain komunikasi dan fine art (seni rupa). Seperti jenis desain lainnya, desain 
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grafis dapat merujuk kepada proses pembuatan, metoda merancang, produk yang 

dihasilkan (rancangan), atau pun disiplin ilmu yang digunakan (desain). 

Desain komunikasi visual memiliki cabang-cabang ilmu, sama seperti 

disiplin ilmu yang lain. Cabang-cabang ilmu ini bersifat spesifik dari desain 

komunikasi visual yaitu: illustrasi, tipografi, tiga dimensi, multimedia, elektronik 

media, grafis komputer, animasi, dan periklanan. 

Dalam pengerjaan sebuah karya desain komunikasi visual, teknologi 

komputer sangat mendukung pembuatan karya menjadi lebih mudah dan cepat. 

Teknologi komputer memungkinkan sebuah karya menjadi lebih atraktif karena 

komputer mendukung efek-efek khusus yang sulit dilakukan secara manual. Desain 

komunikasi visual dalam grafis komputer, di antaranya adalah desain grafis, 

perancangan desain tekstil, perancangan identitas visual, perancangan identitas 

perusahaan (corporate identity), perancangan maskot, animasi komputer, desainer 

huruf (typeface), typhographer, media komunikasi, karikatur, kartun, komik, 

desainer halaman web (web interface designer), desain kemasan (packaging 

designer), perancangan rambu informasi (sign system), grafis ruangan pameran 

(exhibition design), grafik data atau diagram, perancangan tata letak (layout 

designer), iklan televisi, outdoor media, cover designer, advertising, poster design. 

Kalender merupakan desain komunikasi visual dalam grafis komputer 

karena kalender adalah hasil atau karya dari desain komunikasi visual yang 

dipergunakan sebagai media promosi. 

2. Jenis-Jenis Kategori Desain Komunikasi Visual 

Desain komunikasi visual secara garis besar dibedakan dalam beberapa 

kategori, antara lain: 
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a.  Printing (percetakan) yang mencakup (desain buku, majalah, kalender, 

poster, booklet, leaflet, pamflet) 

b.  Web desain (desain yang untuk halaman website) 

c.  Film termasuk CD, DVD, CD Multimedia untuk media promosi 

d. Identifikasi logo 

Dengan demikian, desain kalender meja merupakan cabang dari desain 

komunikasi visual yang termasuk pada kategori printing karena di dalam desain 

kalender meja mencakup informasi mengenai tanggal, hari, bulan, tahun, dan 

dilengkapi dengan unsur-unsur lain yang berisi promosi atau publikasi yang erat 

kaitannya dengan desain komunikasi visual. 

Desain komunikasi visual meliputi bidang desain grafis yang merupakan dua 

dimensi (bersifat statis) dan bidang bahasa rupa yang merupakan tiga dimensi 

(bersifat dinamis). Maka dalam hal ini kalender termasuk dalam cabang desain 

komunikasi visual karena kalender termasuk dalam kategori printing 

(percetakan). 

Printing (percetakan) adalah sebuah proses industri untuk memproduksi 

massal tulisan dan gambar, terutama dengan tinta di atas kertas mengggunakan 

sebuah mesin cetak (www.wikipedia.com, download: 12-10-2010). 

Pembuatan kalender secara teknis menggunakan teknik cetak baik 

menggunakan cetak offset atau cetak digital  (digital printing). Cetak offset 

adalah teknik cetak yang banyak digunakan, di mana citra (image) bertinta 

ditransfer (atau di- "offset") terlebih dahulu dari plat ke lembaran karet, lalu ke 

permukaan yang akan dicetak. Ketika dikombinasikan dengan proses litografi 

(cetak datar), yang berdasarkan pada sifat air dan minyak yang tidak bercampur, 

maka teknik offset menggunakan sebuah pemuat citra yang rata (planographic) di 
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mana citra yang akan dicetak mengambil tinta dari penggulung tinta (ink rollers), 

sementara area yang yang tidak dicetak menarik air, menyebabkan area yang tak 

dicetak bebas tinta (http://id.wikipedia.org, download: 21-11-2010). 

Planographic adalah proses cetak dengan menggunakan permukaan datar dan 

rata. Contoh metode cetaknya, yaitu: litografi dan collotype 

(http://anekabakti.multiply.com, download: 21-11-2010). 

Cetak offset paling banyak digunakan untuk pekerjaan komersial seperti 

majalah, buku, brosur, dan lain-lain. Dalam dunia cetak terdapat dua jenis mesin 

cetak offset (http://books.google.co.id, download: 21-11-2010), yaitu: Sheetfed, 

mencetak desain objek dalam bentuk lembaran. 

Webfed, mencetak dalam bentuk rol. Dalam hal ini teknologi untuk mencetak 

koran (http://books.google.co.id, download: 21-11-2010). 

Digital printing (cetak digital) adalah proses pencetakan gambar/citra digital 

ke permukaan material atau media fisik. Umumnya proses ini digunakan untuk 

pekerjaan pencetakan dengan volume atau jumlah terbatas. Dapat juga digunakan 

jika kita menginginkan personalisasi pada gambar yang dicetak  atau customize. 

Personalisasi ini lebih dikenal dengan istilah “Variable Data Printing”. Dapat 

disimpulkan, bahwa digital printing tidak hanya dihubungkan dengan industri 

cetak dengan volume besar, tapi juga dapat juga berkaitan dengan industri 

promosi baik dalam ruang atau indoor juga luar ruang atau outdoor 

(http://www.abangadek-adv.com, download: 21-11-2010). 
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BAB III 

METODE BERKARYA 

 

A. Media Berkarya 

Media adalah sarana atau alat untuk mencapai tujuan. Media dalam mendesain 

adalah suatu sarana yang dapat menunjukkan apa yang sudah menjadi ide atau gagasan 

dalam mengungkapkan pengalaman estetis. Media yang digunakan untuk membuat 

desain adalah: 

1. Alat 

a. Kamera digital single lens reflex (DSLR) Canon EOS 450D 

Dari segi peralatan fotografi, yang dipergunakan dalam pembuatan 

tugas akhir ini adalah kamera digital single lens refleks (DSLR) Canon 

450D. Kamera digital Canon EOS 450D diperkuat dengan prosesor 

DIGIC III yang merupakan processor gambar, 14 bit analog digital, ICS 

(Integrated Cleaning System), dan dua AF modes. Hal ini dimaksudkan 

agar hasil pemotretan gambar dengan kualitas yang sangat baik. Hasil 

jepretan memiliki kualitas resolusi tinggi karena Canon EOS 450D 

didukung oleh CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) 

sensor 12,2 Megapixels. Pembidikan objek tidak perlu melihat 

viewfinder, karena Canon EOS 450D memiliki LCD monitor dengan 

resolusi 230.000 pixels, berukuran 3 inchi dengan zooming 5x dan 10x. 

Kamera Canon EOS 450D sudah dilengkapi dengan sistem 

penanganan debu dengan EOS Integrated Cleaning System, serta 

penggunaan layar LCD monitor 3 inchi yang nyaman bagi mata 
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penggunanya. Dengan fasilitas ini, dapat membidik objek hanya dengan 

melihat LCD monitor tanpa melalui optical viewfinder. Oleh karena itu, 

kamera DSLR Canon EOS 450D cocok digunakan untuk memotret objek 

bunga anggrek karena kamera canon EOS 450D memiliki fasilitas 

kamera yang cukup lengkap untuk membidik objek diam atau tak 

bergerak seperti bunga anggrek. 

Pemotretan bunga anggrek menggunakan kamera digital single 

lens refleks (DSLR) Canon 450D dengan lensa fix 50mm. Sudut 

pengambilan (angle) secara close up pada objek bunga anggrek, sehingga 

dapat dihasilkan foto objek anggrek yang sangat jelas sedangkan objek 

sekitarnya menjadi blur atau kabur (menjadi tidak jelas). 

Mempergunakan kamera digital single lens refleks (DSLR) karena 

pengoperasian kamera digital lebih mudah dibanding dengan kamera 

analog single lens reflex karena tidak perlu memasang film, tidak perlu 

mencetak atau mencuci hasil foto karena hasil foto di kamera digital 

dapat dilihat dilayar LCD kamera Canon 450D. Hasil foto tersebut 

kemudian akan diolah menjadi satu elemen desain kalender. 

Kamera DSLR Canon EOS 450D  menggunakan memory eksternal 

yaitu miniSD dengan kapasitas penyimpanan 4 Gb (gigabyte). 

Pemotretan bunga anggrek dilakukan di outdoor pada siang dan 

sore hari dan tidak menggunakan flash atau cahaya. 

Pengambilan gambar ini dilakukan dengan menggunakan bukaan 

diafragma 2,8, kecepatan berkisar sampai 400/detik, white balance 

otomatis, focal length 50 mm, ISO speed 200, tidak mempergunakan 

flash. Dalam pengambilan gambar ini menggunakan lensa fix kamera 
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Canon 450D. Diharapkan gambar objek jadi lebih bagus sesuai dengan 

yang diharapkan. 

b. Perangkat Keras (Hardware) 

1) Komputer PC 

Spesifikasi PC (Personal Computer) yang digunakan dalam 

mengerjakan karya adalah: 

a) Monitor LCD merek Samsung 17 inch. 

Digunakan untuk melihat hasil karya 

b) CPU (Central Prosessing Unit) dengan spesifikasi: 

(1) Prossesor Dual Core 2 Duo 

(2) Hard Disk 160 Gb 

(3) DDR 2 2 Gb 

(4) VGA 256 Mb ATI Radeon 

(5) DVR RW merek Pionner 

Perangkat tersebut merupakan seperangkat alat yang  

berfungsi untuk kinerja atau proses penyimpanan dan pengolahan 

data pada hard disk. 

c) Keyboard merek Votre 

Keyboard ini digunakan untuk mengetik laporan tugas akhir 

dan mengisi huruf dalam pembuatan desain kalender di komputer. 

d) Mouse merek Sturdy 

2) Printer plus Scanner merek Canon MP160 

Scanner yang digunakan sebagai pemindai gambar dari referensi 

yang mendukung. Hasil scanner dapat disimpan dalam memory 

komputer. 
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c. Perangkat Lunak (Software) 

1) Komputer 

Perangkat lunak yang digunakan adalah windows XP 

Professional dengan program grafis: 

(a) Adobe Photoshop Creative Suit 4 (Photoshop CS 4), digunakan 

untuk mengedit dan mengolah serta menambah efek-efek pada 

foto. 

(b) CorelDraw 12, digunakan untuk membuat dan menyusun 

penanggalan serta menambah efek-efek. 

2) Flashdisk merk Kingston memory 4 Gb 

3) CD – R untuk menyimpan data. 

2. Bahan 

a. Kertas 

Kertas (bahan cetakan) merupakan bahan yang sangat penting dalam 

pekerjaan cetak sehingga penyesuaian kualitas dari kertas (bahan 

cetakan) akan sangat dominan dalam menentukan/menghasilkan kualitas 

cetak.  

Kertas yang digunakan dalam mencetak desain kalender meja adalah 

kertas ivory dengan laminasi doff. Menggunakan jenis kertas ivory karena 

jenis kertas yang tidak memiliki aspek kilap (gloss). 

Kertas yang digunakan dalam mencetak desain kalender meja adalah 

menggunakan kertas ivory dengan ketebalan 230 gms yang digunakan 

untuk karya jadi dalam bentuk model dengan ukuran kertas 13x18 cm 

dalam bentuk persegi panjang. Sedangkan stand kalendar berbentuk 

persegi panjang berukuran 13x18. 
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b. Jenis/Tipe Printer 

Jenis/tipe printer yang digunakan dalam mencetak desain kalender 

meja adalah XEROX Docucolor 7000. 

3. Teknik Berkarya 

Dalam berkarya membuat desain kalender meja digunakan teknik 

cetak print out dan digital printing untuk menghasilkan gambar yang besar 

dengan keakuratan warna yang baik. Proses penyimpanan file dengan format 

JPEG (Joint Photographic Express Group). File JPEG dibuka pada program 

Adobe Photoshop CS4 dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di 

Adobe Photoshop CS4 tersebut sehingga dapat dihasilkan gambar atau efek-

efek yang diharapkan sedangkan CorelDraw 12 digunakan untuk membuat 

penanggalan dan menata layout. Dari software-software tersebut sudah dapat 

dicapai hasil yang diharapkan dalam pembuatan karya desain. Hasil karya 

desain kalender meja tersebut kemudian dicetak dengan teknik digital 

printing. 

Sedangkan dalam menerapkan aplikasi fotografi bunga anggrek 

digunakan teknik memotret dengan cara membidik objek secara close up. 

Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil pemotretan bunga anggrek 

yang diharapkan. 

 

B. Proses Berkarya 

Aplikasi fotografi bunga anggrek pada media kalender meja melalui beberapa 

tahapan antara lain sebagai berikut: 
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1. Penetapan Tujuan 

Menciptakan karya desain kalender dengan menggunakan aplikasi 

fotografi tentang bunga anggrek. Karya ini sebagai media untuk membuat 

desain kalender meja dengan aplikasi fotografi. 

2. Penetapan Client  

Dalam pembuatan karya desain kalender meja, pemilihan client 

bersumber pada kategori tanaman. Dalam hal ini penetapan client adalah PT. 

Trubus Media Swadaya. 

a. Profil Perusahaan 

PT. Trubus Media Swadaya, adalah perusahaan swasta nasional 

yang bergerak dibidang usaha distribusi produk media cetak. Jenis 

barang/jasa dagangan utama adalah buku/majalah/surat kabar/tabloid, 

hasil pertanian/perkebunan, jasa periklanan dan logistik.  Frekuensi 

majalah Trubus adalah bulanan. Terbit satu kali dalam sebulan. 

Perusahaan PT. TRUBUS MEDIA SWADAYA resmi berdiri 

pada 27 November 2006 berperan sebagai distributor utama majalah 

Trubus dan produk turunannya seperti Bundel Trubus, Gold Edition 

Trubus. Selain itu terdapat beberapa media cetak eksternal seperti 

majalah Travel Trend, Apartement, Humor, Jogja Sport, Jogja Education, 

Food Review, Top Chord, Luar Biasa dan Fashion Pro.  

Saat ini PT. TRUBUS MEDIA SWADAYA memiliki jaringan 

distribusi di 32 propinsi di Indonesia melalui 668 agen/relasi dan 

diperkuat dengan pelanggan setia sebanyak 3600 orang. 

PT. TRUBUS MEDIA SWADAYA diawaki oleh 35 orang, 

dengan pendidikan Sarjana S1 & D3. Sebagian karyawan hampir 50% 
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memiliki pengalaman kerja di atas 10 tahun, sehingga cukup mumpuni 

dalam bidangnya. 

b. Visi dan Misi Perusahaan Trubus 

Visi:  

PT. Trubus Media Swadaya sebagai perusahaan distributor media 

menjadi perusahaan yang terpercaya dan terbaik di pasar regional 

dalam penyebaran pengetahuan. 

Misi: 

a) Berperan aktif dalam upaya memperluas cakrawala pengetahuan 

masyarakat. 

b) Mengidentifikasi dan menyebarkan pengetahuan yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

c) Mengembangkan inovasi dalam penyebaran pengetahuan. 

d) Mengembangkan jejaring pemasaran pengetahuan secara 

berkelanjutan. 

c. Distribusi 

Sampai dengan Juni 2010, total relasi atau jejaring majalah 

Trubus sebanyak 668 yang tersebar di 32 propinsi trinci 153 relasi berada 

pada Kabupaten dan 515 relasi di Kotamadya. 

Sistim pendistribusian terbagi ke dalam 4 Zona yaitu: 

a) Zona I: 231 relasi. DKI Jakarta, Depok, Tangerang & Bekasi 

b) Zona II: 229 relasi. Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur dan 

Bali 

c) Zona III: 160 relasi. Banten, Sumatera I (NAD, Sumut), Sumatera II 

(Riau, Sumbar), Sumatera III (Sumsel, Lampung, Bengkulu) 
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d) Zona IV: 48 Relasi Indonesia Tengah (Kalimantan, NTB/NTT) dan 

Indonesia Timur (Sulawesi, Maluku & Papua). 

3. Penetapan Target Audience 

Target/sasaran audience yang akan digunakan adalah pembaca (user) 

majalah trubus. Hal ini dipilih karena target audience merupakan sasaran yang 

sangat tepat yang dapat memberikan masukan demi kemajuan dan 

peningkatan kualitas dari majalah trubus itu sendiri. Dalam pemilihan 

segmentasi pasar yang sesuai untuk target audience, maka dipilih segmentasi 

pasar demografis. Hal ini dengan alasan untuk mengetahui sasaran audience 

mengenai pekerjaan, jenis kelamin, pendidikan, dan usia.  

4. Angket 

Dalam hal ini angket dipergunakan untuk mendapatkan informasi/data 

audience. Dengan angket ini, dapat diperoleh informasi antara lain: tentang 

pemilihan jenis huruf/font, ukuran huruf, warna, komposisi desain kalender 

meja yang diharapkan audience. Hasil angket tidak semua dipergunakan 

sebagai konsep desain, namun hasil angket ini sebagai rujukan dalam 

penciptaan ide desain kalender. Hasil angket, responden/audience, dan 

pertanyaan angket dapat dilihat dilampiran. 

5. Penetapan Konsep Desain 

Konsep desain berdasarkan pada data dari client, data desainer sendiri 

dan data angket target audience. Ketiga data tersebut dijadikan sebagai tolak 

ukur dalam karya mendesain kalender.  

Data yang berasal dari client, meliputi hasil wawancara mengenai profil 

PT. TRUBUS MEDIA SWADAYA, visi misi PT. TRUBUS MEDIA 

SWADAYA, dan distribusi product PT. TRUBUS MEDIA SWADAYA.  
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Data dari desainer, mencari referensi-referensi yang dapat dijadikan 

sebagai konsep desain. Pemilihan konsep dalam karya mengusung konsep 

desain minimalis dengan aplikasi fotografi bunga anggrek dalam pengerjaan 

desainnya. Pada desain kalender, dibuat per bulan pada tiap halamannya 

beserta foto bunga anggrek. Masing-masing bunga anggrek tersebut 

mempunyai nama yang berbeda-beda pada tiap-tiap halaman kalender meja. 

Pada tampilan kalender meja disertakan caption jenis anggrek (jenis anggrek 

spesies dan hybrida) pada tiap-tiap halaman kalender per bulan.  

Selanjutnya untuk data dari target audience, membuat dan menyebarkan 

angket kepada pembaca/pembeli (user) majalah Trubus. Pertanyaan yang ada 

pada angket meliputi: jenis font, ukuran font, warna background,  bentuk raut, 

warna raut, dan penataan komposisi. 

Konsep minimalis dipilih supaya desain terlihat lebih elegan, simple dan 

menarik. Pemilihan konsep minimalis dalam desain kalender meja ini, 

mempunyai tujuan yaitu mempunyai ruang yang cukup dalam penempatan 

foto pada desain ini. Mengingat desain kalender meja mempunyai tempat/ 

ruang yang relatif terbatas pada desainnya.  

Untuk warna, memilih dominasi warna hitam pada background, 

sedangkan untuk warna raut memilih menggunakan warna-warna cerah 

seperti: merah, kuning, ungu, orange, dan hijau. Untuk warna teks/font 

menggunakan warna putih supaya lebih netral/natural jika dipadukan dengan 

warna bunga anggrek yang berbeda-beda pada tampilan per bulannya. 

Menggunakan warna-warna tersebut supaya tercipta keseimbangan warna dan 

keserasian warna dalam desain kalender.  
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Untuk jenis font yang digunakan adalah Palatino Linotype. Selain itu 

komposisi yang digunakan dalam desain kalender meja ini adalah asimetris. 

Mengenai jenis font, ukuran font, warna background, bentuk raut, warna raut, 

dan komposisi mengacu pada hasil angket yang telah disebarkan kepada 

pembaca/pembeli (user) majalah Trubus, namun juga disesuaikan dengan ide 

desainer. 

 

Tabel konsep perancangan 

 Entity Perancangan
Client Desainer Target Audience

 

 

Variabel 

Kebutuhan 

Perancangan 

1.  Profil 
PT.TRUBUS 
MEDIA 
SWADAYA 
(hal.44) 

2.  Distribusi 
PT.TRUBUS 
MEDIA 
SWADAYA 
(hal.45) 

3.  Visi misi PT. 
TRUBUS 
MEDIA 
SWADAYA 
(hal.45) 

4.  Bunga anggrek 
sebagai tanaman 
hias favorit 
masyarakat 
Indonesia 

 
 

1. Konsep desain 
kalender 
minimalis 
(hal.47) 

2. Gambar/foto 
bunga anggrek 
jenis spesies 
dan hybrida 
(hal.47) 

3. Desain 
kalender dibuat 
per bulan tiap 
halaman 
(hal.47) 

4. Pemberian 
caption 
(informasi) 
jenis bunga 
anggrek pada 
tiap-tiap bulan 
(hal.47) 

 
  

1. Komposisi: asimetris 
(lih.lampiran) 

2.  Tipografi  
 a. jenis font:  
  Palatino Linotype 

(lih.lampiran) 
 b. ukuran  

  - 9 pt 
  - 10 pt 
  - 14 pt 

- 17 pt 
- 24 pt 
- 27 pt 

(lih.lampiran) 
3. Warna background: 

hitam (lih.lampiran) 
4. Warna font: putih 

(lih. lampiran) 
5. Bentuk raut: raut 

organis 
(lih.lampiran) 

6.Warna raut: merah, 
orange, ungu, 
kuning, dan hijau 
(lih.lampiran) 

 
 



42 

 

Dalam penetapan konsep desain dapat disimpulkan PT. Trubus Media 

Swadaya sebagai perusahaan distributor media menjadi perusahaan yang 

terpercaya dan terbaik di pasar regional dalam penyebaran pengetahuan. Oleh 

karena itu PT. Trubus Media Swadaya ingin berperan aktif dalam upaya 

memperluas cakrawala pengetahuan masyarakat, mengidentifikasi dan 

menyebarkan pengetahuan yang bermafaat bagi masyarakat, mengembangkan 

inovasi dalam penyebaran pengetahuan, mengembangkan jejaring pemasaran 

pengetahuan secara berkelanjutan. Dengan demikian media promosi yang 

efektif dalam memperluas dan menyebarkan cakrawala pengetahuan yang 

bermanfaat bagi masyarakat adalah melalui kalender meja. Bentuk desain 

kalender meja lebih menarik, supaya dalam penyampaian pesan berupa 

informasi yang disampaikan kepada target audience dapat diterima maksud 

dan tujuannya. Dalam penyebaran kalender meja dilakukan dengan 

memberikan secara gratis/bonus di majalah Trubus edisi akhir tahun yaitu 

bulan Desember 2010. 

Pada prinsipnya perancangan desain kalender meja untuk menyampaikan 

pola pikir dari penyampaian pesan kepada penerima pesan (audience), berupa 

bentuk visual yang komunikatif, efektif, efisien dan tepat yang terpola dan 

terpadu serta estetis sehingga dapat mengubah sikap positif target/sasaran 

audience.  

6. Studi Kepustakaan 

Dalam hal ini studi kepustakaan sebagai pelengkap referensi karya antara 

lain bentuk-bentuk desain kalender meja, pencarian di internet  mengenai 

contoh desain kalender meja dan gambar-gambar yang digunakan sebagai 

tambahan pendukung dalam pembuatan desain kalender antara lain: 



43 

 

  

 

7. Proses Pemotretan  

Pemotretan objek bunga anggrek dilakukan di Semarang, tepatnya  di 

daerah Kalisari Jalan Dr. Sutomo 9 Semarang. Foto-foto tersebut kemudian 

dijadikan sebagai materi dalam desain kalender. Pemotretan objek foto tidak 

bergerak memudahkan untuk mendapatkan foto yang menarik dengan cara 

membidik objek (exsposure) bunga anggrek tersebut dari posisi (angle) secara 

close up dari depan, dari atas, dari samping kanan dan dari samping kiri. 

Kombinasi shutter speed yang digunakan sekitar 1/100-1/500. Jarak 

pemotretan bunga anggrek dilakukan dengan cara mendekat kepada objek. 

Diharapkan dapat memperoleh hasil potretan sesuai dengan yang diharapkan. 

Pemotretan bunga anggrek dilakukan dengan diafragma 1.8 yang 

dikombinasikan dengan iso 200 s/d 400, sedangkan kecepatannya 

menyesuaikan banyak dan sedikitnya cahaya disekitar area pemotretan. 

Setting kamera menggunakan diafragma 1.8 dengan kecepatan (shutter speed) 

400/detik. Menggunakan diafragma 1.8 dimaksudkan untuk 

mendangkalkan/mempersempit ruang tajamnya (depth of field), karena ingin 
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menghasilkan pemotretan dengan foto objek secara close up bunga anggrek 

saja sebagai fokusnya sedangkan bagian sekitarnya menjadi kabur (out of 

focus). Menggunakan kecepatan 1/400 dimaksudkan agar hasil pemotretan 

objek tidak kabur (out of focus).  

Besar kecilnya diafragma mempengaruhi ruang tajam. Ruang tajam 

(depth of field) adalah daerah tempat objek-objek pemotretan yang 

memberikan kelayakan ketajaman yang tampak pada hasil foto. Objek yang 

berada di luar ruang tajam, menjadi tampak out of focus. Semakin kecil 

bukaan diafragma (aperture) maka semakin dalam ruang tajamnya,, 

sebaliknya semakin besar bukaan diafragma semakin dangkal ruang tajamnya 

(Sunaryo, 2010 : 11). 

Hasil pemotretan kemudian diperlihatkan atau dikonsultasikan kepada 

dosen pembimbing agar dipilih hasil pemotretan yang sesuai untuk dijadikan 

sebagai objek karya pada desain kalender meja. 

8. Proses Mendesain Kalender Meja 

Hasil karya foto yang telah dipilih oleh dosen pembimbing kemudian 

dijadikan sebagai objek desain kalender meja. Dalam pembuatan desain 

kalender ini menggunakan software Adobe Photoshop CS4 dan CorelDraw 

12. Kemudian desain kalender meja dikonsultasikan ke dosen pembimbing 

supaya dipilih yang sesuai.  

9. Finalisasi desain 

Finalisasi desain adalah hasil akhir atau hasil jadi dari beberapa alternatif 

desain yang telah dipilih. Penyajian karya ini akan dicetak dalam satu ukuran. 

Tampilan 3 dimensi kalender dicetak pada ukuran 13 x 23 cm dengan bentuk 

kalender persegi panjang. 
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10. Penyajian Karya Desain 

Pada penyajian karya desain tampil dalam 2 bentuk, yaitu : 

a. Bentuk tiga dimensi, berbentuk kalender meja (prototype atau model-

model dalam ukuran sebenarnya) yang diletakkan di atas meja. 

b. Tampilan kalender tiap bulan, sehingga terdiri dari 13 kalender meja 

dengan ukuran A3 yang akan disajikan pada masing-masing pedestal. 

Tahapan proses berkarya sampai dengan penyajian karya desain, 

dapat dijelaskan melalui bagan berikut ini:   

  Pengamatan contoh desain kalender 
meja 

Proses mendesain kalender meja pada 
media software di komputer 

Proses pemotretan objek bunga 
anggrek 

Finalisasi desain 
 

Final art (final work)
 

Pencetakan desain model produk 
(Prototype) dan Pengemasan karya 

Pameran karya 
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BAB IV 

ANALISIS DAN DESKRIPSI KARYA 

 
A. Karya I: Halaman Bulan Januari 

 

     1.  Spesifikasi Karya 

Judul : Phalaenopsis Brother Lawrence 

Media : Tinta warna di atas ivory laminasi doff 

Ukuran : 13 x 23 cm 

Tahun : 2011 

     2. Deskripsi Karya 

Foto kalender pada bulan Januari yang berjudul “Phalaenopsis Brother 

Lawrence” terdiri dari unsur gambar foto bunga jenis anggrek hybrida (biasa 

disebut hybrid) berwarna kuning totol-totol merah,  sedangkan di bagian lidah 

bunga anggrek berwarna merah. Teks menunjukkan hari, tanggal, bulan, dan tahun. 
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Di bagian bawahnya terdapat keterangan hari libur pada bulan Januari 2011 dan 

terdapat visi misi majalah Trubus.  

Pada bagian background kalender menggunakan warna hitam, terdapat raut 

berbentuk organis yang berupa garis dan warnanya menyesuaikan dengan objek 

foto bunga anggrek. Raut organis tersebut berada di antara bagian sisi kanan dan 

sisi kiri kalender sehingga seperti menghubungkan sisi kanan dan sisi kiri kalender. 

Penulisan Januari 2011 ditata secara horizontal pada kanan kalender.  

Teks bulan Januari 2011 menggunakan font Palatino Linotype dan Aparajita. 

Font Palatino Linotype digunakan pada penulisan teks hari, tanggal, bulan, 

keterangan hari libur di bulan Januari 2011, nama anggrek, keterangan info 

anggrek, hari aktif kerja dan hari libur (minggu ke-4) di bulan Januari, visi misi 

majalah Trubus dan logo majalah Trubus. Sedangkan font Aparajita digunakan 

pada teks penulisan Trubus.  Pada ukuran masing-masing font dibuat berbeda-beda 

pada unsur teksnya. Pada penulisan teks Januari menggunakan ukuran 24 pt dengan 

warna font putih (white), teks 2011 menggunakan ukuran 27 pt dengan warna font 

merah (red), teks tanggal menggunakan ukuran 17 pt dengan warna font putih 

(white), teks hari aktif kerja menggunakan ukuran 10 pt dengan warna putih 

(white), teks keterangan hari libur menggunakan ukuran 9 pt dengan font berwarna 

merah (red), teks bunga anggrek menggunakan ukuran 14 pt dengan warna font 

hitam (black), teks tanggal hari libur (minggu ke-4) di bulan desember 2010 

menggunakan ukuran 10 pt dengan warna font red brown, teks tanggal hari aktif 

kerja (minggu ke-4) di bulan desember 2010 menggunakan ukuran 10 pt dengan 

warna 40% hitam (black) dan teks keterangan info (caption) bunga anggrek 

menggunakan ukuran  10 pt dengan warna font putih (white). Teks logo majalah 
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Trubus menggunakan ukuran 59 pt dengan warna font hijau (green). Penulisan hari 

libur terletak di kiri bawah hari dan tanggal.  

Pada bagian foto bunga anggrek terdapat teks tulisan “Phalaenopsis Brother 

Lawrence” menggunakan warna putih pada jenis huruf (font) Palatino Linotype 

dengan ukuran 14 pt dengan penempatan posisi berada di kiri atas pada foto. Pada 

teks info (caption) berada di kanan bawah pada foto bunga angggrek di bulan 

Januari, digunakan font Palatino Linotype berwarna putih dengan ukuran 10 pt. 

Teks logo Trubus menggunakan jenis huruf (font) Aparajita dengan ukuran 59 pt. 

Warna bunga anggrek pada bulan Januari adalah kuning. Hal ini sesuai dengan 

salah satu pilihan audience yang menyukai warna kuning.  

3. Analisis Karya 

Desain kalender bulan Januari 2011 menerangkan foto bunga anggrek 

Phalaenopsis Brother Lawrence. Pemotretan bunga anggrek ini dilakukan pada 

tanggal 1 November 2010 pada pukul 15.01. Bunga anggrek ini termasuk jenis 

anggrek hybrida. Anggrek hybrida adalah anggrek silangan yang dilakukan oleh 

tangan-tangan kreatif para penyilang anggrek untuk mendapatkan aneka variasi 

warna bunga anggrek yang menawan. Pemotretan bunga anggrek dilakukan di 

sepanjang penjual bunga anggrek di daerah Kalisari Jalan Dr. Sutomo 9 Semarang. 

Foto bunga anggrek tersebut menggunakan angle dari depan, dengan kecepatan 

1/160 s, diafragma 2.8, ISO 200, focal length 50 mm, dan tidak menggunakan 

flash.  

Pada tampilan desain kalender bulan Januari 2011, unsur garis ditampilkan 

dengan lekukan-lekukan organis yang sederhana sehingga kalender terlihat lebih 

dinamis. 
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Huruf yang digunakan pada bulan Januari adalah Palatino Linotype. Pada 

bulan Januari terdapat rautan organis sederhana untuk mendapatkan kesan yang 

simple. Huruf yang digunakan pada teks hari dan tanggal adalah jenis huruf 

Palatino Linotype. Penggunaan satu jenis huruf agar mendapatkan keseragaman 

dalam penulisan desain kalender. Penggunaan huruf  Palatino Linotype pada desain 

kalender karena mampu memberikan kesan formal yang tidak kaku, tegas tapi 

sesuai untuk desain kalender ini sehingga penulisan memakai huruf  Palatino 

Linotype dapat dibaca dan terlihat cukup jelas. Sedangkan teks menggunakan huruf 

Aparajita pada logo majalah Trubus karena menyesuaikan huruf yang hampir mirip 

dengan huruf pada logo majalah Trubus. 

Pada penanggalan digunakan bahasa Indonesia karena bahasa pemersatu 

bangsa ini dipahami dan dimengerti oleh masyarakat luas di Indonesia, oleh karena 

itu bahasa yang digunakan untuk desain kalender meja ini menggunakan bahasa 

Indonesia. Pada teks keterangan hari libur menggunakan huruf  Palatino Linotype 

supaya dapat terbaca dengan jelas. Penulisan bulan Januari menggunakan warna 

putih karena warna yang natural, bersih, dan netral sehingga mendapatkan 

keseimbangan pada desain kalender meja ini. Jika dipadupadankan akan 

mendapatkan keserasian atau kesatuan yang dinamis. Warna merah pada raut 

organis merupakan warna yang cukup serasi dengan salah satu corak warna bunga 

anggrek pada bulan Januari sehingga dapat menyatu menjadi serasi dan seimbang 

dengan warna background maupun dengan warna bunga anggrek.  

Keseimbangan yang digunakan pada desain kalender meja ini adalah 

keseimbangan asimetris karena terdapat perbedaan pada sisi kanan dan sisi kiri 

kalender. Keserasian yang digunakan pada desain kalender meja adalah 

memadukan garis, tekstur, dan warna untuk mendapatkan kesesuaian. Kesatuan 
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ditampilkan dengan menggunakan komposisi dan unsur-unsur gambar, tulisan 

(font) dan unsur pendukung lainnya. 

Karya I sampai XIII mempunyai persamaan unsur yaitu sama-sama 

berbentuk persegi panjang, sedangkan stand pada kalender meja berbentuk persegi 

panjang.  

Perwujudan irama ditampilkan dengan mengolah unsur-unsur rupa berupa 

garis dan raut organis, sehingga memiliki kesatuan arah dan gerak yang seirama 

dan harmonis dengan bagian-bagian lainnya. 

Hirarki visual yang pertama ditampilkan adalah bunga anggrek yang 

mempunyai nama Phalaenopsis Brother Lawrence yang berjenis anggrek hybrida 

(anggrek hasil silangan), yang kedua adalah desain tampilan kalender meja pada 

bulan januari, yang ketiga ditampilkan adalah raut yang berwarna merah. Memilih 

warna merah karena warna merah terdapat pada corak bunga anggrek, sehingga 

tampilan desain kalender tersebut memiliki keserasian warna. 

Anggrek pada bulan Januari lebih sesuai jika dipromosikan dan disebarkan 

di daerah Bogor. Hal ini karena bunga anggrek ini hasil silangan. Jika disebar di 

Jawa Barat (sesuai distribusi majalah Trubus pada zona II), maka sesuai saja 

supaya penyebaran dapat menjangkau seluruh wilayah di 32 propinsi di Indonesia.   

4. Proses Mendesain Kalender Meja 

 Proses berkarya dilakukan dengan teknik komputer grafis dan digital 

printing dengan melalui beberapa tahapan, di antaranya: 



51 

 

 

       Keterangan gambar:  

Gambar (1) adalah hasil pemotretan foto bunga anggrek dengan 

menggunakan kamera Canon 450D 12 megapixel. Kemudian foto tersebut diolah 

atau diedit pencahayahannya melalui program Adobe Photoshop CS 4 

menggunakan adjustment kemudian level pada pengeditan pencahayaan. 

Gambar (2) adalah background kalender meja berwarna hitam. Pada bagian 

atas background membentuk lekukan dengan menggunakan shape tool pada 

program CorelDraw 12. Dan terdapat raut organis berwarna merah. Pada teks 

Januari, tanggal hari aktif kerja pada bulan Januari 2011, tanggal hari libur pada 

bulan Januari 2011, keterangan hari libur pada bulan Januari 2011, tanggal hari 

aktif kerja pada bulan Desember 2010 (minggu ke-4), tanggal hari libur pada bulan 
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Desember 2010 (minggu ke-4), dan visi misi majalah Trubus menggunakan font 

Palatino Linotype. Pada logo majalah Trubus menggunakan font Aparajita. 

Pada teks tanggal hari libur bulan Januari 2011 menggunakan warna merah, 

sedangkan untuk tanggal hari aktif kerja bulan Januari 2011 menggunakan warna 

putih.  Pada teks tanggal hari libur bulan Desember 2010 (minggu ke-4) 

menggunakan warna red brown. Pada teks tanggal hari aktif kerja bulan Desember 

2010 (minggu ke-4) menggunakan warna 40% hitam. Pada teks hari libur Januari 

2011 menggunakan warna merah, sedangkan untuk teks keterangan hari libur 

Januari 2011 menggunakan warna merah dan putih. Pada teks tahun 2011 

menggunakan warna merah. 

Gambar (3) adalah proses penggabungan antara gambar (1) dan gambar (2)  

Gambar (4) adalah Penulisan penamaan bunga anggrek, info (caption) 

bunga jenis anggrek pada bulan Januari, visi misi majalah Trubus dan teks logo 

majalah Trubus. Pada teks nama bunga anggrek, caption dan visi misi majalah 

Trubus digunakan huruf Palatino Linotype berwarna putih. Sedangkan pada teks 

logo Trubus digunakan huruf Aparajita berwarna hijau. 

Gambar (5) adalah proses penggabungan antara gambar (3) dan gambar 

(4).  

Gambar (6) adalah proses dalam pencetakan digital. Ini adalah hasil akhir 

dari proses pembuatan desain kalender meja pada bulan Januari. 
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B. Karya II: Halaman Bulan Februari 

 

     1.  Spesifikasi Karya 

Judul : Phalaenopsis Formosa Park 

Media : Tinta warna di atas ivory laminasi doff 

Ukuran : 13 x 23 cm 

Tahun : 2011 

     2. Deskripsi Karya 

Foto kalender pada bulan Februari yang berjudul “Phalaenopsis Formosa 

Park” terdiri dari foto bunga jenis anggrek hybrida (biasa disebut hybrid) warna 

kuning, sedangkan di bagian lidah bunga anggrek berwarna merah. Pada teks 

menampilkan hari, tanggal, bulan, tahun, dan logo majalah Trubus. Sedangkan, 

dibagian bawahnya terdapat keterangan hari libur pada bulan Februari dan terdapat 

visi misi majalah Trubus.  
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Background kalender dipergunakan warna hitam. Dalam desin kalender 

terdapat raut organis. Raut organis ini berwarna kuning yang disesuaikan dengan 

foto bunga anggrek pada bulan Februari. Posisi raut organis berada dibagian tengah 

kalender. Teks Februari 2011 disusun secara horizontal pada kanan kalender.  

Pada bulan Februari 2011 digunakan huruf  Palatino Linotype pada hari, 

tanggal, bulan, keterangan hari libur di bulan Februari 2011, teks tanggal hari aktif 

kerja (minggu ke-4) bulan Januari 2011, teks tanggal hari libur (minggu ke-4) di 

bulan Januari, nama anggrek, keterangan info (caption) anggrek, dan visi misi 

majalah Trubus logo majalah dengan ukuran yang berbeda-beda pada teksnya. 

Sedangkan pada logo majalah Trubus menggunakan font Aparajita dengan ukuran 

font 59 pt.  

Pada teks 2011 digunakan ukuran 27 pt dengan warna font kuning (white), 

teks Februari digunakan ukuran 24 pt warna font putih (white), teks tanggal 

digunakan ukuran 17 pt warna font putih (white), teks hari aktif kerja ukuran 10 pt 

warna putih (white), teks keterangan hari libur ukuran 10 pt warna merah, teks 

keterangan info bunga anggrek digunakan ukuran 9 pt dengan warna merah dan 

putih, teks bunga anggrek digunakan ukuran 14 pt warna font putih (white), teks 

visi misi majalah Trubus digunakan ukuran 9 pt warna 40% hitam.  Teks hari libur 

berada di kiri bawah hari dan tanggal dan teks logo majalah Trubus.  

Pada foto bunga anggrek terdapat teks tulisan “Phalaenopsis Formosa Park” 

yang berwarna putih pada huruf (font) Palatino Linotype dengan ukuran 14 pt. 

Letak teks “Phalaenopsis Formosa Park” berada di kiri atas foto bunga anggrek 

dengan ukuran huruf 14 pt. Sedangkan info (caption) keterangan jenis anggrek 

berada di kanan bawah foto bunga anggrek dengan ukuran 10 pt. Teks logo Trubus 

menggunakan jenis huruf (font) Aparajita dengan ukuran 59 pt. Warna bunga 
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anggrek pada bulan Februari adalah kuning. Hal ini sesuai dengan salah satu warna 

pilihan audience yang menyukai warna kuning.  

3. Analisis Karya 

Pada desain kalender bulan Februari 2011 menjelaskan foto dari bunga 

anggrek yang bernama Phalaenopsis Formosa Park. Waktu pemotretan bunga 

anggrek dilakukan pada tanggal 1 November 2010 pada pukul 14.53. Phalaenopsis 

Formosa Park adalah jenis anggrek hybrida. Anggrek hybrida adalah anggrek 

silangan yang dilakukan para tangan-tangan kreatif anggrek supaya didapatkan 

variasi warna baru dari bunga anggrek. Pemotretan foto bunga anggrek dilakukan 

di daerah Kalisari Jalan Dr. Sutomo 9 Semarang. Foto bunga anggrek tersebut 

digunakan angle dari depan, dengan kecepatan 1/160 s, diafragma 2.8, ISO 200, 

focal length 50 mm, dan tidak menggunakan flash.  

Tampilan desain kalender bulan Februari 2011, terdapat unsur garis lekukan 

organis yang sederhana, menjadikan kalender terlihat lebih simple. 

Pada bulan Februari digunakan huruf Palatino Linotype dan Aparajita. Pada 

teks hari dan tanggal digunakan jenis huruf  Palatino Linotype. Dalam desain 

kalender bulan februari digunakan satu jenis huruf supaya terdapat keserasian pada 

hurufnya. Huruf  Palatino Linotype berkesan formal yang dinamis sehingga sesuai 

digunakan pada desain kalender meja ini.  Penulisan teks menggunakan huruf  

Palatino Linotype, tingkat keterbacaan teks dapat dibaca dengan jelas. Sedangkan 

teks menggunakan huruf Aparajita pada logo majalah Trubus karena menyesuaikan 

huruf yang hampir mirip dengan huruf pada logo majalah Trubus.  

Penanggalan teks pada kalender meja menggunakan bahasa Indonesia karena 

bahasa Indonesia mampu dimengerti sehingga teks pada desain kalender dapat 

dibaca oleh masyarakat luas Indonesia. Pada keterangan hari libur digunakan huruf  
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Palatino Linotype agar terbaca teks yang ada pada kalender meja ini. Pada teks 

bulan Februari digunakan warna putih karena warna yang mampu memberikan 

keserasian pada desain kalender meja ini. Pada raut digunakan warna kuning (light 

yellow) karena warna yang sesuai dengan corak warna bunga anggrek pada bulan 

Februari.  

Keseimbangan yang digunakan adalah keseimbangan asimetris. Hal ini dapat 

dilihat pada perbedaan sisi kanan dan sisi kiri kalender. Keserasian yang digunakan 

pada desain kalender meja adalah memadukan elemen-elemen garis, tekstur, dan 

warna sehingga tercipta keserasian.  

Kesatuan pada kalender meja ini dengan menampilkan komposisi, unsur-

unsur gambar, tulisan (font) dan unsur pendukung lainnya. 

Karya I sampai XIII mempunyai kesamaan unsur yaitu sama-sama berbentuk 

persegi panjang, sedangkan stand pada kalender meja berbentuk persegi panjang.  

Perwujudan irama ditampilkan dengan mengolah unsur-unsur rupa berupa 

garis dan raut organis, sehingga mempunyai kesatuan arah dan gerak yang seirama 

dan harmonis dengan bagian-bagian lainnya. 

Hirarki visual yang pertama ditampilkan adalah bunga anggrek Phalaenopsis 

Formosa Park yang berjenis anggrek hybrida (anggrek hasil silangan), yang kedua 

adalah desain tampilan kalender meja pada bulan Februari, yang ketiga ditampilkan 

adalah raut yang berwarna kuning. Memilih warna kuning (light yellow) karena 

warna bunga anggrek pada bulan Februari berwarna kuning, sehingga tampilan 

desain kalender memiliki keserasian warna. 

Anggrek pada bulan Februari lebih sesuai jika dipromosikan dan disebarkan 

di daerah Surabaya. Hal ini karena bunga anggrek ini hasil silangan. Jika disebar di 
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Jawa Timur (sesuai distribusi majalah Trubus pada zona II), maka sesuai saja 

supaya penyebaran dapat menjangkau seluruh wilayah di 32 propinsi di Indonesia.     

4. Proses Mendesain Kalender Meja 

Proses berkarya dilakukan dengan teknik komputer grafis dan digital 

printing dengan melalui beberapa tahapan, di antaranya: 

 

Keterangan gambar:  

Gambar (1) adalah adalah hasil pemotretan foto bunga anggrek dengan 

menggunakan kamera Canon 450D 12 megapixel. Setelah itu hasil foto tersebut 

diolah pencahayahannya melalui program Adobe Photoshop CS 4 menggunakan 

layer dengan memberi efek soft light pada foto bunga anggrek bulan Februari. 

Gambar (2) background kalender meja yang berwarna hitam. Pada bagian 

atas background terdapat lekukan menggunakan shape tool di program CorelDraw 

12. Dan terdapat raut organis berwarna kuning (light yellow) yang ditambah light 

yellow hairline. Pada teks Januari, tanggal hari aktif kerja pada bulan Februari 
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2011, tanggal hari libur pada bulan Februari 2011, keterangan hari libur pada bulan 

Februari 2011, tanggal hari aktif kerja pada bulan Januari 2011 (minggu ke-4), 

tanggal hari libur pada bulan Januari 2011 (minggu ke-4), dan visi misi majalah 

Trubus menggunakan font Palatino Linotype. Pada logo majalah Trubus 

menggunakan font Aparajita. Pada teks tanggal hari libur bulan Februari 2011 

menggunakan warna merah, sedangkan untuk tanggal hari aktif kerja bulan 

Februari 2011 menggunakan warna putih.  Pada teks tanggal hari libur bulan 

Januari 2011 (minggu ke-4) menggunakan warna red brown. Pada teks tanggal hari 

aktif kerja bulan Januari 2011 (minggu ke-4) menggunakan warna 40% hitam. Pada 

teks hari libur Februari 2011 menggunakan warna merah, sedangkan untuk teks 

keterangan hari libur Februari 2011 menggunakan warna merah dan putih. Pada 

teks tahun 2011 digunakan warna kuning (chalk). 

Gambar (3) adalah proses penggabungan antara gambar (1) dan gambar (2). 

Gambar (4) adalah penamaan bunga anggrek dan info (caption) tentang 

jenis anggrek pada bulan Februari. Pada teks nama bunga anggrek, caption, visi 

misi majalah Trubus dan teks logo majalah Trubus. Pada teks nama bunga anggrek, 

caption dan visi misi majalah Trubus digunakan huruf Palatino Linotype berwarna 

putih. Sedangkan pada teks logo Trubus digunakan huruf Aparajita berwarna hijau. 

Gambar (5) adalah proses penggabungan antara gambar (3) dan gambar (4).  

Gambar (6) adalah proses pencetakan kalender meja dengan digital 

printing. Ini adalah hasil akhir dari proses pembuatan desain kalender meja pada 

bulan Februari. 
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C. Karya III: Halaman Bulan Maret 

 

     1.  Spesifikasi Karya 

Judul : Phalaenopsis Brother Girl  

Media : Tinta warna di atas ivory laminasi doff 

Ukuran : 13 x 23 cm 

Tahun : 2011 

     2. Deskripsi Karya 

Foto kalender bulan Maret berjudul “Phalaenopsis Brother Girl” terdiri dari 

unsur gambar foto bunga anggrek jenis spesies dengan warna merah totol putih 

kekuning-kuningan, sedangkan dibagian lidah bunga anggrek berwarna merah. 

Pada teks menampilkan hari, tanggal, bulan, tahun dan logo majalah Trubus. Pada 

bagian bawahnya terdapat keterangan hari libur pada bulan Maret dan terdapat visi 

misi majalah Trubus.  
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Pada bagian background kalender mempergunakan warna hitam. Pada 

background kalender terdapat raut berbentuk organis dengan warna red (merah) 

ditambah dengan red hairline. Posisi raut ini berada di antara background kalender 

dengan foto kalender  bunga anggrek.  

Teks bulan Maret 2011 menggunakan font Palatino Linotype dan Aparajita. 

Teks Maret 2011 dibentuk secara horizontal pada kanan kalender. Teks yang 

digunakan pada bulan Maret 2011 menggunakan jenis huruf  Palatino Linotype 

pada teks hari, tanggal, bulan, keterangan hari libur di bulan Maret 2011, tanggal 

hari aktif kerja dan tanggal hari libur (minggu ke-4) bulan Februari 2011, nama 

anggrek, keterangan info (caption) anggrek dan visi misi majalah Trubus dengan 

ukuran huruf  yang berbeda-beda pada unsur teksnya.  

Pada penulisan teks di bulan Maret menggunakan ukuran 24 pt dengan warna 

font putih (white), teks 2011 menggunakan ukuran 27 pt dengan warna font merah 

(red), teks tanggal menggunakan ukuran 17 pt dengan warna font putih (white), teks 

hari aktif kerja menggunakan ukuran 10 pt dengan warna putih (white), teks 

keterangan hari libur menggunakan ukuran 9 pt dengan font berwarna merah (red), 

teks bunga anggrek menggunakan ukuran 14 pt dengan warna font hitam (black), 

teks tanggal hari libur (minggu ke-4) di bulan Februari 2011 menggunakan ukuran 

10 pt dengan warna font red brown, teks tanggal hari aktif kerja (minggu ke-4) di 

bulan Februari 2011 menggunakan ukuran 10 pt dengan warna 40% hitam (black) 

dan teks keterangan info (caption) bunga anggrek menggunakan ukuran  10 pt 

dengan warna font putih (white). Teks logo majalah Trubus menggunakan ukuran 59 

pt dengan warna font hijau (green). Penulisan hari libur terletak di kiri bawah hari 

dan tanggal. Penulisan visi terletak di kanan bawah keterangan hari libur, sedangkan 

penulisan misi terletak di kiri bawah visi majalah Trubus.  
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Pada foto bunga anggrek terdapat teks “Phalaenopsis Brother Girl” 

menggunakan warna putih dengan ditambahi black hairline pada jenis huruf (font) 

Palatino Linotype dengan ukuran 14 pt yang terletak dibagian kiri atas pada foto. 

Teks info (caption) berwarna putih ditambahi black hairline dengan jenis huruf 

Palatino Linotype ukuran 10 pt yang terletak pada bagian kanan bawah foto bunga 

anggrek. Teks logo Trubus menggunakan jenis huruf (font) Aparajita dengan 

ukuran 59 pt. Warna bunga anggrek pada bulan Maret adalah merah. Hal ini sesuai 

dengan salah satu pilihan warna audience yang menyukai warna merah.  

3. Analisis Karya 

Desain kalender bulan Maret 2011 menunjukan foto bunga anggrek 

“Phalaenopsis Brother Girl”. Pemotretan bunga anggrek ini dilakukan pada 

tanggal 1 November 2010 pada pukul 14.57. Bunga anggrek “Phalaenopsis 

Brother Girl” adalah jenis anggrek spesies. Anggrek spesies adalah anggrek asli 

tanpa silangan oleh para penyilang anggrek. Pemotretan ini dilakukan di daerah 

Kalisari Jalan Dr. Sutomo 9 Semarang. Foto bunga anggrek ini menggunakan 

angle dari depan, dengan kecepatan 1/60 s, diafragma 2.8, ISO 200, focal length 50 

mm, dan tidak menggunakan flash.  

Pada tampilan desain kalender bulan Maret 2011, menampilkan unsur garis 

lekukan-lekukan organis untuk mendapatkan kesan lentur yang sesuai untuk 

kalender meja ini.  

Pada bulan Maret terdapat tampilan raut organis supaya mendapatkan kesan 

serasi yang dinamis. Huruf yang digunakan pada bulan Maret adalah Palatino 

Linotype dan Aparajita. Pada teks hari dan tanggal digunakan jenis huruf Palatino 

Linotype. Dalam desain kalender meja ini menggunakan satu jenis huruf supaya 

didapatkan keseragaman huruf teks  tulisan, namun pada penulisan teks logo 
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majalah Trubus menggunakan jenis huruf Aparajita karena dipilih jenis huruf yang 

sesuai/mirip dengan logo majalah Trubus. Penggunaan huruf  Palatino Linotype 

karena jenis huruf ini selain menarik, formal juga mampu memberikan kesan 

estetis yang tidak monoton pada penulisan. Penulisan teks menggunakan jenis 

huruf ini dapat dibaca dengan jelas. Sedangkan teks menggunakan huruf Aparajita 

pada logo majalah Trubus karena menyesuaikan huruf yang hampir mirip dengan 

huruf pada logo majalah Trubus. 

Pada penulisan teks tanggal digunakan bahasa Indonesia karena bahasa 

Indonesia merupakan satu-satunya bahasa kebanggaan bangsa Indonesia yang 

dapat dimengerti tulisan maupun ejaannya oleh masyarakat luas di Indonesia. Oleh 

karena itu bahasa Indonesia dipergunakan dalam desain kalender meja ini. Pada 

teks keterangan hari libur digunakan huruf Palatino Linotype agar tulisan dapat 

terbaca dengan jelas.  

Penulisan teks bulan Maret berwarna putih karena warna netral dapat 

berbaur dengan warna-warna lain sehingga akan mendapatkan keseimbangan pada 

desain kalender meja ini. Warna merah pada raut organis merupakan warna yang 

dapat memberi semangat (spirit) atau membara dipadupadankan dengan corak 

warna bunga anggrek di bulan Maret maka tampilan warna pada teks, warna 

background, dan warna bunga anggrek dapat menyatu sehingga tercipta keserasian.  

Keseimbangan dalam desain kalender meja ini mengacu pada keseimbangan 

asimetris karena adanya perbedaan antara sisi kanan dan sisi kiri kalender. 

Keserasian yang digunakan dalam desain ini adalah perpaduan antara garis, tekstur, 

dan warna untuk mendapatkan keseimbangan.  

Kesatuan dalam desain kalender ini ditampilkan dengan perpaduan antara 

komposisi, unsur-unsur gambar, font (tulisan) dan unsur pendukung lainnya. 
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Karya I sampai XIII mempunyai kesamaan unsur yaitu sama-sama berbentuk 

persegi panjang, sedangkan stand pada kalender meja berbentuk persegi panjang.  

Perwujudan irama desain kalender meja ini ditampilkan dengan memberikan 

unsur-unsur rupa berupa garis dan raut organis, sehingga mempunyai kesatuan arah 

dan gerak yang seirama dan harmonis dengan bagian-bagian lainnya. 

Hirarki visual yang pertama ditampilkan adalah bunga anggrek Phalaenopsis 

Brother Girl yang berjenis anggrek spesies (bunga anggrek asli tanpa silangan), 

yang kedua adalah desain tampilan kalender meja pada bulan Maret, yang ketiga 

ditampilkan adalah raut yang berwarna merah. Memilih warna merah karena warna 

bunga anggrek pada bulan Maret berwarna merah, sehingga tampilan desain 

kalender memiliki keserasian warna. 

Anggrek pada Maret lebih sesuai jika dipromosikan dan disebarkan di 

daerah Semarang. Hal ini karena bunga anggrek ini merupakan anggrek spesies 

yang berasal dari Jawa Tengah. Oleh karena itu, bila disebar di daerah Semarang 

akan sesuai. Disebar ke daerah Semarang karena merupakan zona II 

pendistribusian daerah yang sesuai dengan majalah Trubus.  

4. Proses Berkarya  

Proses desain dilakukan dengan teknik komputer grafis dan cetak digital 

printing dengan melalui beberapa tahapan, di antaranya: 
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      Keterangan gambar:  

Gambar (1) adalah hasil potret foto bunga anggrek dengan kamera Canon 

450D 12 megapixel. Lalu hasil potret foto bunga anggrek kemudian di olah 

pencahayahannya melalui program Adobe Photoshop CS 4 dengan menggunakan 

layer. Efek yang diberikan pada foto bunga anggrek di bulan Maret ini 

menggunakan soft light. 

Gambar (2) adalah background kalender meja berwarna hitam. Pada 

bagian atas background terdapat bentuk lekukan, dilakukan dengan menggunakan 

shape tool pada program CorelDraw 12. Dan terdapat raut organis yang berwarna 

merah (red) dengan ditambahi red hairline. Pada teks Maret, tanggal hari aktif 

kerja pada bulan Maret 2011, tanggal hari libur pada bulan Maret 2011, keterangan 

hari libur pada bulan Maret 2011, tanggal hari aktif kerja pada bulan Februari 2011 

(minggu ke-4), tanggal hari libur pada bulan Februari 2011 (minggu ke-4), dan visi 

misi majalah Trubus menggunakan font Palatino Linotype. Pada logo majalah 

Trubus menggunakan font Aparajita. Pada teks tanggal hari libur bulan Maret 2011 
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menggunakan warna merah, sedangkan untuk tanggal hari aktif kerja bulan Maret 

2011 menggunakan warna putih.  Pada teks tanggal hari libur bulan Februari 2011 

(minggu ke-4) menggunakan warna red brown. Pada teks tanggal hari aktif kerja 

bulan Februari 2011 (minggu ke-4) menggunakan warna 40% hitam. Pada teks hari 

libur Maret 2011 menggunakan warna merah, sedangkan untuk teks keterangan 

hari libur Januari 2011 menggunakan warna merah dan putih. Pada teks tahun 2011 

menggunakan warna merah (red). 

Gambar (3) adalah proses penggabungan antara gambar (1) dan gambar (2).  

Gambar (4) adalah penamaan bunga anggrek beserta info (caption) tentang 

jenis bunga anggrek pada bulan Maret. Teks pada nama bunga anggrek dan 

caption, visi misi majalah Trubus dan teks logo majalah Trubus. Pada teks nama 

bunga anggrek, caption dan visi misi majalah Trubus digunakan huruf Palatino 

Linotype berwarna putih. Sedangkan pada teks logo Trubus digunakan huruf 

Aparajita berwarna hijau. 

Gambar (5) adalah proses penggabungan antara gambar (3) dan gambar (4).  

Gambar (6) adalah proses pencetakan kalender dengan digital printing. Ini 

adalah hasil akhir dari proses pembuatan desain kalender meja pada bulan Maret. 
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D. Karya IV: Halaman Bulan April 

 

     1.  Spesifikasi Karya 

Judul : Dendrobium Odet  

Media : Tinta warna di atas ivory laminasi doff 

Ukuran : 13 x 23 cm 

Tahun : 2011 

     2. Deskripsi Karya 

Foto kalender pada bulan April yang berjudul “Dendrobium Odet” terdiri 

dari unsur gambar foto bunga jenis anggrek hybrida (biasa disebut hybrid)  

berwarna merah agak kecoklatan, sedangkan dibagian lidah bunga anggrek 

berwarna merah tua. Teks menunjukkan hari, tanggal, bulan, tahun dan visi misi 

majalah Trubus. Pada bagian bawahnya terdapat keterangan hari libur pada bulan 

April dan terdapat visi misi majalah Trubus. 
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Pada bagian background kalender menggunakan warna hitam, karena warna 

hitam mampu memberikan kesan tampilan yang ekslusif. Pada raut organis pada 

kalender diberi warna orange, karena warna ini memberikan kesan hangat dan juga 

merupakan perpaduan warna yang sesuai dengan warna bunga anggrek bulan 

April.  

Teks April 2011 ditata secara horizontal pada kanan kalender. Teks bulan 

April 2011 menggunakan jenis huruf Palatino Linotype dan Aparajita. Font 

Palatino Linotype digunakan pada teks hari, tanggal, bulan, keterangan hari libur di 

bulan April 2011, nama anggrek, keterangan info (caption) anggrek, hari aktif kerja 

dan hari libur (minggu ke-4) bulan Maret 2011, visi misi majalah Trubus dan logo 

majalah Trubus. Sedangkan font Aparajita digunakan pada teks penulisan Trubus.  

Pada ukuran masing-masing font berbeda-beda pada unsur teksnya. Teks di bulan 

April menggunakan ukuran 24 pt dengan warna font putih (white), teks 2011 

menggunakan ukuran 27 pt dengan warna font merah (red), teks tanggal 

menggunakan ukuran 17 pt dengan warna font putih (white), teks hari aktif kerja 

menggunakan ukuran 10 pt dengan warna putih (white), teks keterangan hari libur 

menggunakan ukuran 9 pt dengan font berwarna merah (red), teks bunga anggrek 

menggunakan ukuran 14 pt dengan warna font hitam (black), teks tanggal hari libur 

(minggu ke-4) di bulan Maret 2011 menggunakan ukuran 10 pt dengan warna font 

red brown, teks tanggal hari aktif kerja (minggu ke-4) di bulan Maret 

2011menggunakan ukuran 10 pt dengan warna 40% hitam (black) dan teks 

keterangan info (caption) bunga anggrek menggunakan ukuran  10 pt dengan 

warna font putih (white). Teks logo majalah Trubus menggunakan ukuran 59 pt 

dengan warna font hijau (green). Penulisan keterangan hari libur terletak di kiri 
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bawah hari dan tanggal. Penulisan visi terletak di kanan bawah keterangan hari 

libur, sedangkan penulisan misi terletak di kiri bawah visi majalah Trubus. 

Pada bagian foto bunga anggrek terdapat tulisan “Dendrobium Odet” 

digunakan warna putih ditambahi black hairline pada jenis huruf (font) Palatino 

Linotype dengan ukuran 14 pt. Letak teks “Dendrobium Odet” berada di kiri atas 

pada foto bunga anggrek digunakan warna putih dengan jenis huruf Palatino 

Linotype dengan ukuran 14 pt. Letak teks info (caption) jenis anggrek berada di 

kanan bawah pada foto bunga anggrek di bulan April menggunakan jenis huruf 

Palatino Linotype ukuran 10 pt dengan warna putih ditambahi white hairline. Teks 

logo Trubus menggunakan jenis huruf (font) Aparajita dengan ukuran 59 pt. Warna 

bunga anggrek pada bulan April adalah orange. Hal ini sesuai dengan salah satu 

pilihan warna audience yang menyukai warna orange.  

3. Analisis Karya 

Desain kalender bulan April 2011 menerangkan foto bunga anggrek 

“Dendrobium Odet”. Pemotretan bunga anggrek ini dilakukan pada tanggal 1 

November 2010 pada pukul 15.42. “Dendrobium Odet” adalah jenis anggrek 

hybrida. Anggrek hybrida adalah anggrek silangan yang dilakukan para penyilang 

anggrek supaya mendapatkan aneka variasi warna bunga anggrek yang indah. 

Pemotretan foto bunga anggrek dilakukan di daerah Kalisari Jalan Dr. Sutomo 9 

Semarang. Foto bunga anggrek tersebut menggunakan angle dari depan, dengan 

kecepatan 1/50 s, diafragma 2.8, ISO 200, focal length 50 mm, dan tidak 

menggunakan flash. 

Pada tampilan desain kalender bulan April 2011, terdapat unsur garis yang 

ditampilkan dengan lekukan-lekukan organis yang simple untuk mendapatkan 

tampilan desain kalender yang menarik. 
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Huruf yang digunakan pada bulan April adalah Palatino Linotype dan 

Aparajita. Pada bulan April terdapat rautan organis sederhana untuk mendapatkan 

kesan yang simple. Huruf yang digunakan pada teks hari dan tanggal adalah jenis 

huruf  Palatino Linotype. Penggunaan satu jenis huruf agar mendapatkan 

keseragaman dalam penulisan desain kalender, namun pada penulisan teks logo 

majalah Trubus menggunakan jenis huruf Aparajita karena dipilih jenis huruf yang 

sesuai/mirip dengan logo majalah Trubus. Penggunaan huruf  Palatino Linotype 

karena kesan yang didapat mampu memberikan kesan tegas yang tenang sehingga 

sesuai untuk desain kalender ini yang mengusung desain yang simple. Penulisan 

memakai jenis huruf  Palatino Linotype dapat dibaca dengan jelas. Sedangkan teks 

menggunakan huruf Aparajita pada logo majalah Trubus karena menyesuaikan 

huruf yang hampir mirip dengan huruf pada logo majalah Trubus. 

Pada penanggalan desain kalender meja ini digunakan bahasa Indonesia 

karena bahasa yang sudah dimengerti dan dipahami oleh seluruh masyarakat 

Indonesia pada umumnya, oleh karena itu memilih menggunakan bahasa Indonesia 

merupakan pilihan yang tepat dan sesuai untuk desain kalender meja ini. Pada teks 

keterangan hari libur digunakan huruf  Palatino Linotype supaya dapat terbaca 

dengan jelas. Penulisan teks April digunakan warna putih karena warna yang suci, 

tulus, bersih sehingga didapatkan keseimbangan pada desain kalender meja ini. 

Warna orange pada raut organis merupakan perpaduan yang sesuai dengan corak 

warna bunga anggrek pada bulan April sehingga dapat menyatu dengan warna 

background dan warna bunga anggrek.  

Keseimbangan yang digunakan pada desain kalender meja ini adalah 

keseimbangan asimetris karena terdapat perbedaan pada sisi kanan dan sisi kiri 

kalender. Keserasian yang digunakan pada desain kalender meja adalah 
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memadukan garis, tekstur, dan warna untuk mendapatkan kesesuaian. Kesatuan 

ditampilkan dengan menggunakan komposisi dan unsur-unsur gambar, font 

(tulisan) dan unsur pendukung lainnya. 

Karya I sampai XIII mempunyai persamaan unsur yaitu sama-sama 

berbentuk persegi panjang, sedangkan stand pada kalender meja berbentuk persegi 

panjang. 

Perwujudan irama ditampilkan dengan mengolah unsur-unsur rupa berupa 

garis dan raut organis, sehingga memiliki kesatuan arah dan gerak yang seirama 

dan harmonis dengan bagian-bagian lainnya. 

Hirarki visual yang pertama ditampilkan adalah bunga anggrek Dendrobium 

Odet yang berjenis anggrek hybrida (anggrek hasil silangan), yang kedua adalah 

desain tampilan kalender meja pada bulan April, yang ketiga ditampilkan adalah 

raut yang berwarna orange. Memilih warna orange karena warna bunga anggrek 

pada bulan April berwarna coklat semu merah, sehingga tampilan desain kalender 

memiliki keserasian warna. 

Anggrek pada bulan April sesuai jika dipromosikan dan disebarkan di 

daerah. Hal ini karena bunga anggrek ini hasil silangan. Jika disebar di wilayah 

Tangerang, maka sesuai dengan distribusi majalah Trubus di zona I. Hal ini supaya 

penyebaran dapat menjangkau seluruh wilayah di 32 propinsi di Indonesia.  

4. Proses Mendesain Kalender  

Proses desain dilakukan dengan teknik komputer grafis dan cetak digital 

printing dengan melalui beberapa tahapan, di antaranya: 
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Keterangan gambar: 

Gambar (1) adalah hasil pemotretan foto bunga anggrek dengan 

menggunakan kamera Canon 450D 12 megapixel. Kemudian foto tersebut diedit 

pencahayahannya melalui program Adobe Photoshop CS 4 menggunakan 

adjustment kemudian level. Tingkat pencahayaan disesuaikan yang serasi. 

Gambar (2) adalah background kalender meja berwarna hitam. Pada bagian 

atas background berbentuk lekukan dengan menggunakan shape tool pada program 

CorelDraw 12. Dan terdapat raut organis dengan warna orange ditambahi dengan 

orange hairline. Pada bulan April, tanggal hari aktif kerja pada bulan April 2011, 

tanggal hari libur pada bulan April 2011, keterangan hari libur pada bulan April 

2011, tanggal hari aktif kerja pada bulan Maret 2011 (minggu ke-4), tanggal hari 

libur pada bulan Maret 2011 (minggu ke-4), dan visi misi majalah Trubus 

menggunakan font Palatino Linotype. Pada logo majalah Trubus menggunakan font 
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Aparajita. Pada teks tanggal hari libur bulan April 2011 menggunakan warna 

merah, sedangkan untuk tanggal hari aktif kerja bulan April 2011 menggunakan 

warna putih.  Pada teks tanggal hari libur bulan Maret 2011 (minggu ke-4) 

menggunakan warna red brown. Pada teks tanggal hari aktif kerja bulan Maret 

2011 (minggu ke-4) menggunakan warna 40% hitam. Pada teks hari libur April 

2011 menggunakan warna merah, sedangkan untuk teks keterangan hari libur April 

2011 menggunakan warna merah dan putih. Pada penulisan tahun 2011 

menggunakan warna orange. 

Gambar (3) adalah proses penggabungan antara gambar (1) dan gambar 

(2).  

Gambar (4) adalah penamaan bunga anggrek, info (caption) jenis anggrek 

pada bulan April, visi misi majalah Trubus dan teks logo majalah Trubus. Pada 

teks nama bunga anggrek, caption dan visi misi majalah Trubus digunakan huruf 

Palatino Linotype berwarna putih. Sedangkan pada teks logo Trubus digunakan 

huruf Aparajita berwarna hijau. Pada teks nama bunga anggrek dan caption 

digunakan huruf Palatino Linotype warna putih. Pada teks visi misi majalah Trubus 

digunakan huruf palatino Linotype warna 40% black dan 40% black hairline. 

Gambar (5) adalah proses penggabungan antara gambar (3) dan gambar 

(4).  

Gambar (6) adalah proses cetak dengan menggunakan digital printing. Ini 

adalah hasil akhir dari proses pembuatan desain kalender meja pada bulan April. 
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E. Karya V: Halaman Bulan Mei 

 

     1.  Spesifikasi Karya 

Judul : Phalaenopsis Brother Little Gem  

Media : Tinta warna di atas ivory laminasi doff 

Ukuran : 13 x 23 cm 

Tahun : 2011 

     2. Deskripsi Karya 

Foto kalender pada bulan Mei yang berjudul “Phalaenopsis Brother Little 

Gem” terdiri dari unsur foto bunga jenis anggrek hybrida (biasa disebut hybrid) 

warna ungu, sedangkan dibagian lidah bunga anggrek berwarna ungu berpadu 

dengan warna kuning. Teks menunjukkan hari, tanggal, bulan, tahun dan visi misi 

majalah Trubus. Sedangkan dibagian bawahnya terdapat keterangan hari libur pada 

bulan Mei dan terdapat visi misi majalah Trubus. 

Pada bagian background kalender digunakan warna hitam karena kesan yang 

didapat adalah kesan mendalam yang membuat desain kalender ini terlihat 
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menarik. Pada desain kalender meja ini terdapat raut berbentuk organis yang 

berupa garis yang berwarna easter purple. Raut organis ini berada di tengah 

menghubungkan bagian sisi kanan dan sisi kiri kalender meja.  

Penulisan teks Mei 2011 disusun secara horizontal pada kanan kalender. 

Teks pada bulan Mei 2011 menggunakan jenis huruf  Palatino Linotype dan 

Aparajita. dibuat berbeda-beda pada unsur teksnya. Jenis huruf Palatino Linotype 

digunakan pada penulisan teks hari, tanggal, bulan, keterangan hari libur di bulan 

Mei 2011, nama anggrek, keterangan info anggrek, hari aktif kerja dan hari libur 

(minggu ke-4) bulan April 2011, visi misi majalah Trubus dan logo majalah 

Trubus. Sedangkan font Aparajita digunakan pada teks penulisan Trubus. Namun 

pada masing-masing ukuran hurufnya berbeda-beda pada unsur teksnya. Pada 

penulisan Mei menggunakan ukuran 24 pt dengan warna font putih (white), teks 

2011 menggunakan ukuran 27 pt dengan warna font merah (red), teks tanggal 

menggunakan ukuran 17 pt dengan warna font putih (white), teks hari aktif kerja 

menggunakan ukuran 10 pt dengan warna putih (white), teks keterangan hari libur 

menggunakan ukuran 9 pt dengan font berwarna merah (red), teks bunga anggrek 

menggunakan ukuran 14 pt dengan warna font hitam (black), teks tanggal hari libur 

(minggu ke-4) di bulan April 2011 menggunakan ukuran 10 pt dengan warna font 

red brown, teks tanggal hari aktif kerja (minggu ke-4) di bulan April 2011 

menggunakan ukuran 10 pt dengan warna 40% hitam (black) dan teks keterangan 

info (caption) bunga anggrek menggunakan ukuran  10 pt dengan warna font putih 

(white). Teks logo majalah Trubus menggunakan ukuran 59 pt dengan warna font 

hijau (green). Penulisan keterangan hari libur terletak di kiri bawah hari dan 

tanggal. Penulisan visi terletak di kanan bawah keterangan hari libur, sedangkan 

penulisan misi terletak di kiri bawah visi majalah Trubus. 
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Pada bagian foto bunga anggrek terdapat tulisan “Phalaenopsis Brother 

Little Gem” menggunakan warna putih dengan ditambahi black hairline untuk 

huruf (font) Palatino Linotype dengan ukuran 14 pt. Posisi teks “Phalaenopsis 

Brother Little Gem” berada di kanan atas pada foto bunga anggrek. Posisi teks info 

(caption) jenis anggrek berada di kiri bawah pada foto bunga anggrek, 

menggunakan jenis huruf Palatino Linotype ukuran 10 pt dengan warna putih 

ditambahi black hairline. Teks logo Trubus menggunakan jenis huruf (font) 

Aparajita dengan ukuran 59 pt. Warna bunga anggrek pada bulan Mei adalah ungu. 

Hal ini sesuai dengan salah satu pilihan warna audience yang menyukai warna 

ungu.  

3. Analisis Karya 

Desain kalender pada bulan Mei 2011 menampilkan foto bunga anggrek 

yang mempunyai nama ilmiah “Phalaenopsis Brother Little Gem”. Pemotretan 

bunga anggrek dilakukan pada tanggal 1 November 2010 pada pukul 14.48. 

“Phalaenopsis Brother Little Gem” adalah jenis anggrek hybrida (biasa disebut 

hybrid). Anggrek hybrida adalah anggrek silangan yang dilakukan oleh tangan-

tangan kreatif para penyilang anggrek untuk mendapatkan warna-warna baru bunga 

anggrek yang indah dan menawan. Pemotretan foto bunga anggrek dilakukan di 

daerah Kalisari Jalan Dr. Sutomo 9 Semarang. Foto bunga anggrek tersebut 

menggunakan angle dari depan, dengan kecepatan 1/160 s, diafragma 2.8, ISO 200, 

focal length 50 mm, dan tidak menggunakan flash.  

Pada tampilan desain kalender bulan Mei 2011, unsur garis yang ditampilkan 

adalah lengkungan organis yang sederhana sehingga kalender terlihat lebih 

menarik. 
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Huruf yang digunakan pada bulan Mei adalah Palatino Linotype dan 

Aparajita. Pada bulan Mei terdapat rautan organis sederhana untuk mendapatkan 

kesan yang simple. Huruf yang digunakan pada teks hari dan tanggal adalah jenis 

huruf Palatino Linotype. Penggunaan satu jenis huruf agar mendapatkan 

keseragaman dalam penulisan desain kalender, namun pada penulisan teks logo 

majalah Trubus menggunakan jenis huruf Aparajita karena dipilih jenis huruf yang 

sesuai/mirip dengan logo majalah Trubus. Menggunakan jenis huruf Palatino 

Linotype karena kesan yang ditampilkan dari karakter huruf ini adalah kesan 

formal namun simple.  Memilih menggunakan jenis huruf Palatino Linotype, 

tulisan pada teks kalender dapat dibaca dengan baik. Sedangkan teks menggunakan 

huruf Aparajita pada logo majalah Trubus karena menyesuaikan huruf yang hampir 

mirip dengan huruf pada logo majalah Trubus. 

Pada penanggalan digunakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia 

adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat luas Indonesia. Oleh sebab itu 

menggunakan bahasa Indonesia adalah langkah yang sesuai untuk desain kalender 

meja ini. Pada teks keterangan hari libur digunakan jenis huruf  Palatino Linotype 

supaya teks dapat terbaca dengan jelas. Penulisan teks bulan Mei menggunakan 

warna putih karena warna yang natural, suci, dan netral sehingga akan 

mendapatkan keseimbangan pada desain kalender meja ini yang serasi. Pada 

tampilan raut menggunakan warna ungu  karena warna yang sesuai dengan warna 

bunga anggrek pada bulan Mei, sehingga dapat menyatu dengan warna 

background. 

Keseimbangan yang digunakan pada desain kalender meja ini adalah 

keseimbangan asimetris karena terdapat perbedaan pada sisi kanan dan sisi kiri 

kalender. Keserasian yang digunakan pada desain kalender meja adalah 
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memadukan garis, tekstur, dan warna untuk mendapatkan kesesuaian. Kesatuan 

ditampilkan dengan menggunakan komposisi dan unsur-unsur gambar, font 

(tulisan) dan unsur pendukung lainnya. 

Karya I sampai XIII mempunyai persamaan unsur yaitu sama-sama 

berbentuk persegi panjang, sedangkan stand pada kalender meja berbentuk persegi 

panjang. 

Perwujudan irama ditampilkan dengan mengolah unsur-unsur rupa berupa 

garis dan raut organis, sehingga memiliki kesatuan arah dan gerak yang seirama 

dan harmonis dengan bagian-bagian lainnya. 

Hirarki visual yang pertama ditampilkan adalah bunga anggrek Phalaenopsis 

Little Gem yang berjenis anggrek hybrida (anggrek hasil silangan), yang kedua 

adalah desain tampilan kalender meja pada bulan Mei, yang ketiga ditampilkan 

adalah raut yang berwarna ungu. Memilih warna ungu karena warna bunga anggrek 

pada bulan Mei berwarna ungu, sehingga tampilan desain kalender memiliki 

keserasian warna. 

Anggrek pada bulan Mei lebih sesuai jika dipromosikan dan disebarkan di 

daerah Jakarta. Hal ini karena bunga anggrek ini hasil silangan/ anggrek hybrida. 

Jika disebar di wilayah DKI Jakarta, maka sesuai dengan distribusi majalah 

Trubus. Hal ini bertujuan supaya penyebaran dapat dijangkau seluruh wilayah di 32 

propinsi di Indonesia.  

4. Proses Mendesain Kalender Meja 

Proses desain dilakukan dengan teknik komputer grafis dan cetak digital 

printing dengan melalui beberapa tahapan, di antaranya: 
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Keterangan gambar: 

Gambar (1) adalah hasil pemotretan foto bunga anggrek dengan 

menggunakan kamera Canon 450D 12 megapixel. Kemudian foto tersebut di olah 

pencahayahannya melalui program Adobe Photoshop CS 4 menggunakan layer 

dengan memberikan efek hard light. 

Gambar (2) adalah background kalender meja berwarna hitam. Pada bagian 

atas background membentuk lekukan dengan menggunakan shape tool pada 

program CorelDraw 12. Dan terdapat raut organis berwarna ungu. Pada penulisan 

bulan Mei, tanggal hari aktif kerja pada bulan Mei 2011, tanggal hari libur pada 

bulan Mei 2011, keterangan hari libur pada bulan Mei 2011, tanggal hari aktif kerja 

pada bulan April 2011 (minggu ke-4), tanggal hari libur pada bulan April 2011 

(minggu ke-4), dan visi misi majalah Trubus menggunakan font Palatino Linotype. 

Pada logo majalah Trubus menggunakan font Aparajita. Pada teks tanggal hari 

libur bulan Januari 2011 menggunakan warna merah, sedangkan untuk tanggal hari 

aktif kerja bulan Mei 2011 menggunakan warna putih.  Pada teks tanggal hari libur 
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bulan April 2011 (minggu ke-4) menggunakan warna red brown. Pada teks tanggal 

hari aktif kerja bulan April 2011 (minggu ke-4) menggunakan warna 40% hitam. 

Pada teks hari libur Mei 2011 menggunakan warna merah, sedangkan untuk teks 

keterangan hari libur Mei 2011 menggunakan warna merah dan putih. Pada 

penulisan tahun 2011 menggunakan warna ungu (easter purple). 

Gambar (3) adalah proses penggabungan antara gambar (1) dan gambar (2).  

Gambar (4) adalah penamaan bunga anggrek, info (caption) bunga tentang 

jenis anggrek pada bulan Mei, visi misi majalah Trubus dan teks logo majalah 

Trubus. Pada teks nama bunga anggrek, caption dan visi misi majalah Trubus 

digunakan huruf Palatino Linotype berwarna putih. Sedangkan pada teks logo 

Trubus digunakan huruf Aparajita berwarna hijau. Pada teks nama bunga anggrek 

dan caption digunakan huruf Palatino Linotype warna putih. Pada teks visi misi 

majalah Trubus digunakan huruf palatino Linotype warna 40% black dan 40% 

black hairline. 

 Gambar (5) adalah proses penggabungan antara gambar (3) dan gambar (4).  

Gambar (6) adalah proses cetak desain kalender dengan digital printing. 

Ini adalah hasil akhir dari proses pembuatan desain kalender meja pada bulan Mei. 
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F. Karya VI: Halaman Bulan Juni 

 

     1.  Spesifikasi Karya 

Judul : Dendrobium Burana Sundae  

Media : Tinta warna di atas ivory laminasi doff 

Ukuran : 13 x 23 cm 

Tahun : 2011 

     2. Deskripsi Karya 

Foto kalender pada bulan Juni yang berjudul “Dendrobium Burana Sundae” 

terdiri dari unsur gambar foto bunga jenis anggrek hybrida (biasa disebut hybrid) 

warna merah batu bata, sedangkan dibagian lidah bunga anggrek berwarna merah 

lebih pekat dari warna bunganya. Teks menunjukkan hari, tanggal, bulan, tahun 

dan visi misi majalah Trubus. Dibagian bawahnya terdapat keterangan hari libur 

pada bulan tersebut dan terdapat visi misi majalah Trubus.  

Pada bagian background kalender menggunakan warna hitam, terdapat raut 

berbentuk organis yang berupa garis dan warnanya menyesuaikan dengan objek 
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foto bunga anggrek. Raut organis tersebut berada di antara bagian sisi kanan dan 

sisi kiri kalender sehingga seperti menghubungkan sisi kanan dan sisi kiri kalender.  

Penulisan Juni 2011 ditata secara horizontal pada kanan kalender. Teks 

bulan Juni 2011 menggunakan huruf Palatino Linotype dan Aparajita. Font 

Palatino Linotype digunakan pada teks hari, tanggal, bulan, keterangan hari libur di 

bulan Juni 2011, nama anggrek, keterangan info anggrek, hari aktif kerja dan hari 

libur (minggu ke-4) bulan Mei 2011, visi misi majalah Trubus dan logo majalah 

Trubus. Sedangkan font Aparajita digunakan pada teks penulisan Trubus.  Pada 

ukuran masing-masing font dibuat berbeda-beda pada unsur teksnya. Pada 

penulisan teks Juni menggunakan ukuran 24 pt dengan warna font putih (white), 

teks 2011 menggunakan ukuran 27 pt dengan warna font merah (red), teks tanggal 

menggunakan ukuran 17 pt dengan warna font putih (white), teks hari aktif kerja 

menggunakan ukuran 10 pt dengan warna putih (white), teks keterangan hari libur 

menggunakan ukuran 9 pt dengan font berwarna merah (red), teks bunga anggrek 

menggunakan ukuran 14 pt dengan warna font hitam (black), teks tanggal hari libur 

(minggu ke-4) di bulan Mei 2011 menggunakan ukuran 10 pt dengan warna font 

red brown, teks tanggal hari aktif kerja (minggu ke-4) di bulan Mei 2011 

menggunakan ukuran 10 pt dengan warna 40% hitam (black) dan teks keterangan 

info (caption) bunga anggrek menggunakan ukuran  10 pt dengan warna font putih 

(white). Teks logo majalah Trubus menggunakan ukuran 59 pt dengan warna font 

hijau (green). Penulisan keterangan hari libur terletak di kiri bawah hari dan 

tanggal. Penulisan visi terletak di kanan bawah keterangan hari libur, sedangkan 

penulisan misi terletak di kiri bawah visi majalah Trubus. 

Pada bagian foto bunga anggrek terdapat tulisan “Dendrobium Burana 

Sundae” menggunakan warna putih dengan ditambahi black hairline untuk jenis 
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huruf (font) Palatino Linotype ukuran 14 pt dengan letak posisi teks berada di 

kanan atas pada foto bunga anggrek, sedangkan letak teks info (caption) berada di 

kiri bawah pada foto bunga anggrek menggunakan jenis huruf ukuran 10 pt dengan 

warna warna putih dengan ditambahi black hairline. Teks logo Trubus 

menggunakan jenis huruf (font) Aparajita dengan ukuran 59 pt. Warna bunga 

anggrek pada bulan Juni adalah merah. Hal ini sesuai dengan salah satu pilihan 

warna audience yaitu warna merah.   

3. Analisis Karya 

Desain kalender bulan Juni 2011 menerangkan foto bunga anggrek 

Dendrobium Burana Sundae. Pemotretan bunga anggrek ini dilakukan pada 

tanggal 1 November  2010 pada pukul 15.11. Bunga anggrek ini termasuk jenis 

anggrek hybrida. Anggrek hybrida adalah anggrek silangan yang dilakukan oleh 

tangan-tangan kreatif para penyilang anggrek untuk mendapatkan aneka variasi 

warna bunga anggrek yang menawan. Pemotretan foto bunga anggrek dilakukan di 

sepanjang penjual bunga anggrek di daerah Kalisari Jalan Dr. Sutomo 9 Semarang. 

Foto bunga anggrek tersebut menggunakan angle dari depan, dengan kecepatan 

1/1600 s, diafragma 2.8, ISO 200, focal length 50 mm, dan tidak menggunakan 

flash.  

Pada tampilan desain kalender bulan Juni 2011, unsur garis ditampilkan 

dengan lekukan-lekukan organis yang sederhana sehingga kalender terlihat lebih 

dinamis. 

Huruf yang digunakan pada bulan Juni adalah Palatino Linotype dan 

Aparajita. Pada bulan Juni terdapat rautan organis sederhana untuk mendapatkan 

kesan yang simple. Huruf yang digunakan pada teks hari dan tanggal adalah jenis 

huruf Palatino Linotype. Penggunaan satu jenis huruf agar mendapatkan 
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keseragaman dalam penulisan desain kalender, namun pada penulisan teks logo 

majalah Trubus menggunakan jenis huruf Aparajita karena dipilih jenis huruf yang 

sesuai/mirip dengan logo majalah Trubus. Penggunaan huruf  Palatino Linotype 

karena kesan yang didapat adalah mampu memberikan kesan formal yang tidak 

kaku, tegas tapi sesuai untuk desain kalender ini sehingga penulisan memakai huruf  

Palatino Linotype dapat di baca dan terlihat cukup jelas. Sedangkan teks 

menggunakan huruf Aparajita pada logo majalah Trubus karena menyesuaikan 

huruf yang hampir mirip dengan huruf pada logo majalah Trubus. 

Pada penanggalan digunakan bahasa Indonesia karena bahasa pemersatu 

bangsa ini dipahami dan dimengerti oleh masyarakat luas di Indonesia, oleh karena 

itu bahasa yang digunakan untuk desain kalender meja ini menggunakan bahasa 

Indonesia. Pada keterangan hari libur digunakan huruf Palatino Linotype supaya 

dapat terbaca dengan jelas. Penulisan bulan Juni menggunakan warna putih karena 

warna yang natural, bersih, dan netral sehingga mendapatkan keseimbangan pada 

desain kalender meja ini. Jika dipadupadankan akan mendapatkan keserasian atau 

kesatuan yang dinamis. Warna merah dengan red hairline pada raut organis 

merupakan warna serasi dengan corak warna bunga anggrek pada bulan Juni 

sehingga dapat menyatu menjadi serasi dengan warna background dan warna 

bunga anggrek.  

Keseimbangan yang digunakan pada desain kalender meja ini adalah 

keseimbangan asimetris karena terdapat perbedaan pada sisi kanan dan sisi kiri 

kalender. Keserasian yang digunakan pada desain kalender meja adalah 

memadukan garis, tekstur, dan warna untuk mendapatkan kesesuaian. Kesatuan 

ditampilkan dengan menggunakan komposisi dan unsur-unsur gambar, font 

(tulisan) dan unsur pendukung lainnya. 
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Karya I sampai XIII mempunyai persamaan unsur yaitu sama-sama 

berbentuk persegi panjang, sedangkan stand pada kalender meja berbentuk persegi 

panjang. Perwujudan irama ditampilkan dengan mengolah unsur-unsur rupa berupa 

garis dan raut organis, sehingga memiliki kesatuan arah dan gerak yang seirama 

dan harmonis dengan bagian-bagian lainnya. 

Hirarki visual yang pertama ditampilkan adalah bunga anggrek Dendrobium 

Burana Sundae yang berjenis anggrek hybrida (anggrek hasil silangan), yang 

kedua adalah desain tampilan kalender meja pada bulan Juni, yang ketiga 

ditampilkan adalah raut yang berwarna merah. Memilih warna merah karena warna 

bunga anggrek pada bulan Mei berwarna merah, sehingga tampilan desain kalender 

memiliki keserasian warna.  

Anggrek pada bulan Juni sesuai jika dipromosikan dan disebarkan di daerah 

Padang. Hal ini karena bunga anggrek ini hasil silangan. Jika disebar di wilayah 

penyebaran Sumatera II (Sumatera Barat), hal ini sesuai dengan distribusi majalah 

Trubus zona III). Maka penyebaran ini bertujuan dapat menjangkau seluruh 

wilayah di 32 propinsi di Indonesia.  

4. Proses Mendesain Kalender Meja 

Proses desain dilakukan dengan teknik komputer grafis dan cetak digital 

printing dengan melalui beberapa tahapan, di antaranya: 
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      Keterangan gambar:  

Gambar (1) adalah hasil pemotretan foto bunga anggrek dengan 

menggunakan kamera Canon 450D 12 megapixel. Kemudian foto tersebut di olah 

pencahayahannya melalui program Adobe Photoshop CS 4 menggunakan 

adjustment kemudian menggunakan level. 

Gambar (2) adalah background kalender meja berwarna hitam. Pada bagian 

atas background membentuk lekukan dengan menggunakan shape tool pada 

program CorelDraw 12. Dan terdapat raut organis yang berwarna merah (red) dan 

ditambah red hairline. Pada penulisan bulan Juni, tanggal hari aktif kerja pada 

bulan Juni 2011, tanggal hari libur pada bulan Juni 2011, keterangan hari libur 

pada bulan Juni 2011, tanggal hari aktif kerja pada bulan Mei 2011 (minggu ke-4), 

tanggal hari libur pada bulan Mei 2011 (minggu ke-4), dan visi misi majalah 

Trubus menggunakan font Palatino Linotype. Pada logo majalah Trubus 
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menggunakan font Aparajita. Pada teks tanggal hari libur bulan Juni 2011 

menggunakan warna merah, sedangkan untuk tanggal hari aktif kerja bulan Juni 

2011 menggunakan warna putih.  Pada teks tanggal hari libur bulan Mei 2011 

(minggu ke-4) menggunakan warna red brown. Pada teks tanggal hari aktif kerja 

bulan Mei 2011 (minggu ke-4) menggunakan warna 40% hitam. Pada teks hari 

libur Juni 2011 menggunakan warna merah, sedangkan untuk teks keterangan hari 

libur Juni 2011 menggunakan warna merah dan putih. Pada penulisan tahun 2011 

menggunakan warna merah dengan red hairline. 

Gambar (3) adalah proses penggabungan antara gambar (1) dan gambar (2) .  

Gambar (4) adalah penamaan bunga anggrek, info (caption) bunga tentang 

jenis anggrek pada bulan Juni, visi misi majalah Trubus dan teks logo majalah 

Trubus. Pada teks nama bunga anggrek, caption dan visi misi majalah Trubus 

digunakan huruf Palatino Linotype berwarna putih. Sedangkan pada teks logo 

Trubus digunakan huruf Aparajita berwarna hijau. Pada penulisan nama bunga 

anggrek dan caption digunakan huruf Palatino Linotype berwarna putih. Pada teks 

visi misi majalah Trubus digunakan huruf palatino Linotype warna 40% black dan 

40% black hairline. 

Gambar (5) adalah proses penggabungan antara gambar (3) dan gambar 

(4).  

Gambar (6) adalah proses pencetakan desain kalender meja dengan digital 

printing. Ini adalah hasil akhir dari proses pembuatan desain kalender meja pada 

bulan Juni. 
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G. Karya VII: Halaman Bulan Juli 

 

     1.  Spesifikasi Karya 

Judul : Dendrobium Brown Stripe 

Media : Tinta warna di atas ivory laminasi doff 

Ukuran : 13 x 23 cm 

Tahun : 2011 

     2. Deskripsi Karya 

Foto kalender pada bulan Juli yang berjudul “Dendrobium Brown Stripe” 

terdiri dari unsur gambar foto bunga jenis anggrek hybrida (biasa disebut hybrid) 

warna kuning kehijauan agak kecoklatan, sedangkan di bagian lidah bunga anggrek 

berwarna kekuningan. Teks menunjukkan hari, tanggal, bulan, dan tahun. 

Sedangkan dibagian bawahnya terdapat keterangan hari libur pada bulan Juli dan 

terdapat visi misi majalah Trubus.  
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Pada bagian background kalender menggunakan warna hitam, dibagian atas 

background terdapat raut berbentuk organis yang berupa garis dan warnanya. Raut 

organis tersebut berada di tengah menghubungkan bagian sisi kanan dan sisi kiri 

kalender. Penulisan Juli 2011 ditata secara horizontal pada kanan kalender. Teks 

bulan Juli 2011 menggunakan font Palatino Linotype dan Aparajita. Font pada teks 

hari, tanggal, bulan, keterangan hari libur di bulan Juli 2011, nama anggrek, 

keterangan info anggrek, hari aktif kerja dan hari libur (minggu ke-4) di bulan 

Januari, visi misi majalah Trubus dan logo majalah Trubus. Sedangkan font 

Aparajita digunakan pada teks penulisan Trubus.  Pada ukuran masing-masing font 

dibuat berbeda-beda pada unsur teksnya. Pada teks Juli menggunakan ukuran 24 pt 

dengan warna font putih (white), teks 2011 menggunakan ukuran 27 pt dengan 

warna font merah (red), teks tanggal menggunakan ukuran 17 pt dengan warna font 

putih (white), teks hari aktif kerja menggunakan ukuran 10 pt dengan warna putih 

(white), teks keterangan hari libur menggunakan ukuran 9 pt dengan font berwarna 

merah (red), teks bunga anggrek menggunakan ukuran 14 pt dengan warna font 

hitam (black), teks tanggal hari libur (minggu ke-4) di bulan desember 2010 

menggunakan ukuran 10 pt dengan warna font red brown, teks tanggal hari aktif 

kerja (minggu ke-4) di bulan desember 2010 menggunakan ukuran 10 pt dengan 

warna 40% hitam (black) dan teks keterangan info (caption) bunga anggrek 

menggunakan ukuran  10 pt dengan warna font putih (white). Teks logo majalah 

Trubus menggunakan ukuran 59 pt dengan warna font hijau (green). Penulisan hari 

libur terletak di kiri bawah hari dan tanggal.  

Pada bagian foto bunga anggrek terdapat tulisan “Dendrobium Brown 

Stripe” menggunakan warna banana yellow dengan ditambahi banana yellow 

hairline pada jenis huruf (font) Palatino Linotype ukuran 14 pt dengan posisi letak 
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teks berada di kanan atas pada foto bunga anggrek, sedangkan letak teks info 

(caption) berada di kiri bawah pada foto bunga anggrek, menggunakan jenis huruf 

Palatino Linotype ukuran 10 pt berwarna banana yellow dan ditambahi banana 

yellow hairline. Teks logo Trubus menggunakan jenis huruf (font) Aparajita 

dengan ukuran 59 pt. Warna bunga anggrek pada bulan Juli adalah hijau. Hal ini 

sesuai dengan salah satu pilihan audience yang menyukai warna hijau.     

3. Analisis Karya 

Desain kalender bulan Juli 2011 menerangkan foto bunga anggrek 

Dendrobium Brown Stripe. Pemotretan bunga anggrek ini dilakukan pada tanggal 1 

November  2010 pada pukul 15.33. Bunga anggrek ini termasuk jenis anggrek 

hybrida. Anggrek hybrida adalah anggrek silangan yang dilakukan oleh tangan-

tangan kreatif para penyilang anggrek untuk mendapatkan aneka variasi warna 

bunga anggrek yang menawan. Pemotretan foto bunga anggrek dilakukan di 

sepanjang penjual bunga anggrek di daerah Kalisari Jalan Dr. Sutomo 9 Semarang. 

Foto bunga anggrek tersebut menggunakan angle dari sisi kiri bunga anggrek, 

dengan kecepatan 1/100 s, diafragma 2.8, ISO 200, focal length 50 mm, dan tidak 

menggunakan flash.  

Pada tampilan desain kalender bulan Juli 2011, unsur garis ditampilkan 

dengan lekukan-lekukan organis yang sederhana sehingga kalender terlihat lebih 

dinamis. 

Huruf yang digunakan pada bulan Juli adalah Palatino Linotype. Pada bulan 

Juli terdapat rautan organis sederhana untuk mendapatkan kesan yang sangat 

simple. Huruf yang digunakan pada teks hari dan tanggal adalah jenis huruf 

Palatino Linotype. Penggunaan satu jenis huruf agar mendapatkan keseragaman 

dalam penulisan desain kalender, namun pada logo majalah Trubus menggunakan 
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font Aparajita dengan alasan huruf yang hampir mirip dengan font logo majalah 

Trubus.. Penggunaan huruf  Palatino Linotype karena kesan yang didapat adalah 

mampu memberikan kesan formal yang tidak kaku, tegas tapi sesuai untuk desain 

kalender ini sehingga penulisan memakai huruf  Palatino Linotype dapat dibaca 

dan terlihat cukup jelas. Sedangkan teks menggunakan huruf Aparajita pada logo 

majalah Trubus karena menyesuaikan huruf yang hampir mirip dengan huruf pada 

logo majalah Trubus. 

Pada penanggalan digunakan bahasa Indonesia karena bahasa pemersatu 

bangsa ini dipahami dan dimengerti oleh masyarakat luas di Indonesia, oleh karena 

itu bahasa yang digunakan untuk desain kalender meja ini menggunakan bahasa 

Indonesia. Penulisan bulan Juli menggunakan warna putih karena warna yang 

natural, bersih, dan netral sehingga mendapatkan keseimbangan pada desain 

kalender meja ini. Jika dipadupadankan akan mendapatkan keserasian atau 

kesatuan yang dinamis. Warna chartreuse dengan ditambahi chartreuse hairline 

pada raut organis merupakan warna serasi dengan corak warna bunga anggrek pada 

bulan Juli sehingga dapat menyatu menjadi serasi dengan warna background dan 

warna bunga anggrek.  

Keseimbangan yang digunakan pada desain kalender meja ini adalah 

keseimbangan asimetris karena terdapat perbedaan pada sisi kanan dan sisi kiri 

kalender. Keserasian yang digunakan pada desain kalender meja adalah 

memadukan garis, tekstur, dan warna untuk mendapatkan kesesuaian. Kesatuan 

ditampilkan dengan menggunakan komposisi dan unsur-unsur gambar, font 

(tulisan) dan unsur pendukung lainnya. 
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Karya I sampai XIII mempunyai persamaan unsur yaitu sama-sama 

berbentuk persegi panjang, sedangkan stand pada kalender meja berbentuk persegi 

panjang. 

Perwujudan irama ditampilkan dengan mengolah unsur-unsur rupa berupa 

garis dan raut organis, sehingga memiliki kesatuan arah dan gerak yang seirama 

dan harmonis dengan bagian-bagian lainnya. 

Hirarki visual yang pertama ditampilkan adalah bunga anggrek Dendrobium 

Brown Stripe yang berjenis anggrek hybrida (anggrek hasil silangan), yang kedua 

adalah desain tampilan kalender meja pada bulan Juli, yang ketiga ditampilkan 

adalah raut yang berwarna hijau (chartreuse). Memilih warna hijau karena warna 

bunga anggrek pada bulan Juli berwarna kuning agak kehijauan, sehingga tampilan 

desain kalender memiliki keserasian warna.  

Anggrek pada bulan Juli lebih sesuai jika dipromosikan dan disebarkan di 

daerah distribusi Sumatera I, yaitu Nanggro Aceh Darussalam (zona III). Hal ini 

karena bunga anggrek ini hasil silangan. Jika disebar di daerah Aceh, maka sesuai 

dengan distribusi majalah Trubus untuk penyebarkan dengan menjangkau seluruh 

wilayah di 32 propinsi di Indonesia.  

4. Proses Mendesain Kalender Meja 

 Proses desain dilakukan dengan teknik komputer grafis dan cetak digital 

printing dengan melalui beberapa tahapan, di antaranya: 
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      Keterangan gambar:  

Gambar (1) adalah hasil pemotretan foto bunga anggrek dengan 

menggunakan kamera Canon 450D 12 megapixel. Kemudian foto tersebut di olah 

atau diedit pencahayahannya melalui program Adobe Photoshop CS 4 

menggunakan layer dengan efek pencahayaan pada soft light. 

Gambar (2) adalah background kalender meja berwarna hitam. Pada bagian 

atas background membentuk lekukan dengan menggunakan shape tool pada 

program CorelDraw 12. Dan terdapat raut organis berwarna hijau. Pada teks Juli, 

tanggal hari aktif kerja pada bulan Juli 2011, tanggal hari libur pada bulan Juli 

2011, keterangan hari libur pada bulan Juli 2011, tanggal hari aktif kerja pada 

bulan Juni 2011 (minggu ke-4), tanggal hari libur pada bulan Juni 2011 (minggu 

ke-4), dan visi misi majalah Trubus menggunakan font Palatino Linotype. Pada 

logo majalah Trubus menggunakan font Aparajita. Pada teks tanggal hari libur 

bulan Juli 2011 menggunakan warna merah, sedangkan untuk tanggal hari aktif 
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kerja bulan Juli 2011 menggunakan warna putih.  Pada teks tanggal hari libur bulan 

Juni 2011 (minggu ke-4) menggunakan warna red brown. Pada teks tanggal hari 

aktif kerja bulan Juni 2011 (minggu ke-4) menggunakan warna 40% hitam. Pada 

teks hari libur Juli 2011 menggunakan warna merah, sedangkan untuk teks 

keterangan hari libur Juli 2011 menggunakan warna merah dan putih. Pada 

penulisan tahun 2011 menggunakan warna chartreuse dengan ditambahi 

chartreuse. 

Gambar (3) adalah proses penggabungan antara gambar (1) dan gambar (2). 

Gambar (4) adalah Penulisan penamaan bunga anggrek, info (caption) 

bunga jenis anggrek pada bulan Juli, visi misi majalah Trubus dan teks logo 

majalah Trubus. Pada teks nama bunga anggrek, caption dan visi misi majalah 

Trubus digunakan huruf Palatino Linotype berwarna putih. Sedangkan pada teks 

logo Trubus digunakan huruf Aparajita berwarna hijau. 

Gambar (5) adalah proses penggabungan antara gambar (3) dan gambar (4).  

Gambar (6) adalah proses pencetakan desain kalender meja dengan 

menggunakan digital printing. Ini adalah hasil akhir dari proses pembuatan desain 

kalender meja pada bulan Juli. 
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H. Karya VIII: Halaman Bulan Agustus 

 

     1.  Spesifikasi Karya 

Judul : Dendrobium Burana Stripe 

Media : Tinta warna di atas ivory laminasi doff 

Ukuran : 13 x 23 cm 

Tahun : 2011 

     2. Deskripsi Karya 

Foto kalender pada bulan Agustus yang berjudul “Dendrobium Burana 

Stripe” terdiri dari unsur gambar foto bunga jenis anggrek hybrida (biasa disebut 

hybrid) dengan warna ungu, sedangkan di bagian lidah bunga anggrek berwarna 

ungu berpadu warna putih. Teks menunjukkan hari, tanggal, bulan, dan tahun. Di 

bagian bawahnya terdapat keterangan hari libur pada bulan Agustus dan terdapat 

visi misi majalah Trubus.   
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Pada bagian background kalender menggunakan warna hitam, terdapat raut 

berbentuk organis yang berupa garis dan warnanya menyesuaikan dengan objek 

foto bunga anggrek. Raut organis tersebut berada di antara bagian sisi kanan dan 

sisi kiri kalender sehingga seperti menghubungkan sisi kanan dan sisi kiri kalender. 

Penulisan Agustus 2011 ditata secara horizontal pada kanan kalender. Teks bulan 

Agustus 2011 menggunakan font Palatino Linotype dan Aparajita. Font Palatino 

Linotype digunakan pada teks hari, tanggal, bulan, keterangan hari libur di bulan 

Agustus 2011, nama anggrek, keterangan info anggrek, hari aktif kerja dan hari 

libur (minggu ke-4) di bulan Juli, visi misi majalah Trubus dan logo majalah 

Trubus. Sedangkan font Aparajita digunakan pada teks penulisan Trubus.  Pada 

ukuran masing-masing font dibuat berbeda-beda pada unsur teksnya. Pada 

penulisan Agustus menggunakan ukuran 24 pt dengan warna font putih (white), 

teks 2011 menggunakan ukuran 27 pt dengan warna font merah (red), teks tanggal 

menggunakan ukuran 17 pt dengan warna font putih (white), teks hari aktif kerja 

menggunakan ukuran 10 pt dengan warna putih (white), teks keterangan hari libur 

menggunakan ukuran 9 pt dengan font berwarna merah (red), teks bunga anggrek 

menggunakan ukuran 14 pt dengan warna font hitam (black), teks tanggal hari libur 

(minggu ke-4) di bulan desember 2010 menggunakan ukuran 10 pt dengan warna 

font red brown, teks tanggal hari aktif kerja (minggu ke-4) di bulan desember 2010 

menggunakan ukuran 10 pt dengan warna 40% hitam (black) dan teks keterangan 

info (caption) bunga anggrek menggunakan ukuran  10 pt dengan warna font putih 

(white). Teks logo majalah Trubus menggunakan ukuran 59 pt dengan warna font 

hijau (green).  Penulisan hari libur terletak di kiri bawah hari dan tanggal.  

Pada bagian foto bunga anggrek terdapat tulisan “Dendrobium Burana 

Stripe” menggunakan warna chalk dengan ditambahi chalk hairline pada huruf 
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(font) Palatino Linotype dengan ukuran 14 pt dengan posisi letak berada di kanan 

atas pada foto bunga anggrek, sedangkan letak posisi teks info (caption) berada di 

kiri bawah pada foto bunga anggrek menggunakan jenis huruf Palatino Lynotype 

ukuran 10 pt dengan warna chalk dengan ditambahi chalk hairline. Teks logo 

Trubus menggunakan jenis huruf (font) Aparajita dengan ukuran 59 pt. Warna 

bunga anggrek pada bulan Agustus adalah ungu. Hal ini sesuai dengan salah satu 

pilihan audience yang menyukai warna ungu.          

3. Analisis Karya 

Desain kalender bulan Agustus 2011 menerangkan foto bunga anggrek 

Dendrobium Burana Stripe. Pemotretan bunga anggrek ini dilakukan pada tanggal 

1 November 2010 pada pukul 15.27. Bunga anggrek ini termasuk jenis anggrek 

hybrida. Anggrek hybrida adalah anggrek silangan yang dilakukan oleh tangan-

tangan kreatif para penyilang anggrek untuk mendapatkan aneka variasi warna 

bunga anggrek yang menawan. Pemotretan foto bunga anggrek dilakukan di 

sepanjang penjual bunga anggrek di daerah Kalisari Jalan Dr. Sutomo 9 Semarang. 

Pada foto bunga anggrek tersebut menggunakan angle dari depan dengan 

kecepatan 1/80 s, diafragma 2.8, ISO 200, focal length 50 mm, dan tidak 

menggunakan flash.  

Pada tampilan desain kalender bulan Agustus 2011, unsur garis ditampilkan 

dengan lekukan-lekukan organis yang sederhana sehingga kalender terlihat lebih 

dinamis. 

Huruf yang digunakan pada bulan Agustus adalah Palatino Linotype. Pada 

bulan Agustus terdapat rautan organis sederhana untuk mendapatkan kesan yang 

simple. Huruf yang digunakan pada teks hari dan tanggal adalah jenis huruf  

Palatino Linotype. Penggunaan satu jenis huruf agar mendapatkan keseragaman 
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dalam penulisan desain kalender, namun pada logo majalah Trubus menggunakan 

font Aparajita dengan alasan huruf yang hampir mirip dengan font logo majalah 

Trubus. Penggunaan huruf Palatino Linotype karena kesan yang didapat adalah 

mampu memberikan kesan formal yang tidak kaku, tegas tapi sesuai untuk desain 

kalender ini sehingga penulisan memakai huruf  Palatino Linotype dapat di baca 

dan terlihat cukup jelas. Sedangkan teks menggunakan huruf Aparajita pada logo 

majalah Trubus karena menyesuaikan huruf yang hampir mirip dengan huruf pada 

logo majalah Trubus. 

Pada penanggalan digunakan bahasa Indonesia karena bahasa pemersatu 

bangsa ini dipahami dan dimengerti oleh masyarakat luas di Indonesia, oleh karena 

itu bahasa yang digunakan untuk desain kalender meja ini menggunakan bahasa 

Indonesia. Pada keterangan hari libur menggunakan huruf Palatino Linotype 

supaya dapat terbaca dengan jelas. Penulisan bulan Agustus menggunakan warna 

putih karena warna yang natural, bersih, dan netral sehingga mendapatkan 

keseimbangan. Jika dipadupadankan akan mendapatkan keserasian atau kesatuan 

yang dinamis. Warna ungu (easter purple) dengan easter purple hairline pada raut 

organis merupakan warna serasi dengan corak warna bunga anggrek pada bulan 

Agustus sehingga dapat menyatu menjadi serasi dengan warna background dan 

warna bunga anggrek.  

Keseimbangan yang digunakan pada desain kalender meja ini adalah 

keseimbangan asimetris karena terdapat perbedaan pada sisi kanan dan sisi kiri 

kalender. Keserasian yang digunakan pada desain kalender meja adalah 

memadukan garis, tekstur, dan warna untuk mendapatkan kesesuaian. Kesatuan 

ditampilkan dengan menggunakan komposisi dan unsur-unsur gambar, font 

(tulisan) dan unsur pendukung lainnya. 
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Karya I sampai XIII mempunyai persamaan unsur yaitu sama-sama 

berbentuk persegi panjang, sedangkan stand pada kalender meja berbentuk persegi 

panjang. Perwujudan irama ditampilkan dengan mengolah unsur-unsur rupa berupa 

garis dan raut organis, sehingga memiliki kesatuan arah dan gerak yang seirama 

dan harmonis dengan bagian-bagian lainnya. 

Hirarki visual yang pertama ditampilkan adalah bunga anggrek Dendrobium 

Burana Stripe yang berjenis anggrek hybrida (anggrek hasil silangan), yang kedua 

adalah desain tampilan kalender meja pada bulan Agustus, yang ketiga ditampilkan 

adalah raut yang berwarna ungu. Memilih warna ungu (easter purple) karena 

warna bunga anggrek pada bulan Agustus berwarna ungu, sehingga tampilan 

desain kalender memiliki keserasian warna.  

Anggrek pada bulan Agustus lebih sesuai jika dipromosikan dan disebarkan 

di daerah Pekanbaru. Hal ini karena bunga anggrek ini hasil silangan. Jika disebar 

di wilayah Riau (sesuai distribusi majalah Trubus zona III pada relasi daerah 

Sumatera II), maka sesuai saja supaya penyebaran dapat menjangkau seluruh 

wilayah di 32 propinsi di Indonesia.  

4. Proses Mendesain Kalender Meja 

 Proses desain dilakukan dengan teknik komputer grafis dan cetak digital 

printing dengan melalui beberapa tahapan, di antaranya: 
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      Keterangan gambar:  

Gambar (1) adalah hasil pemotretan foto bunga anggrek dengan 

menggunakan kamera Canon 450D 12 megapixel. Kemudian foto tersebut di olah 

atau diedit pencahayahannya melalui program Adobe Photoshop CS 4 

menggunakan layer dengan soft light. 

Gambar (2) adalah background kalender meja berwarna hitam. Pada bagian 

atas background membentuk lekukan dengan menggunakan shape tool pada 

program CorelDraw 12. Dan terdapat raut organis berwarna ungu. Pada teks 

Agustus, tanggal hari aktif kerja pada bulan Agustus 2011, tanggal hari libur pada 

bulan Agustus 2011, keterangan hari libur pada bulan Agustus 2011, tanggal hari 

aktif kerja pada bulan Juli 2011 (minggu ke-4), tanggal hari libur pada bulan Juli 

2011 (minggu ke-4), dan visi misi majalah Trubus menggunakan font Palatino 

Linotype. Pada logo majalah Trubus menggunakan font Aparajita. Pada teks 

tanggal hari libur bulan Agustus 2011 menggunakan warna merah, sedangkan 
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untuk tanggal hari aktif kerja bulan Agustus 2011 menggunakan warna putih.  Pada 

teks tanggal hari libur bulan Juli 2011 (minggu ke-4) menggunakan warna red 

brown. Pada teks tanggal hari aktif kerja Juli 2011 (minggu ke-4) menggunakan 

warna 40% hitam. Pada teks hari libur Agustus 2011 menggunakan warna merah, 

sedangkan untuk teks keterangan hari libur Agustus 2011 menggunakan warna 

merah dan putih.  Pada teks tahun 2011 menggunakan warna light orange dengan 

ditambahi light orange hairline. 

Gambar (3) adalah proses penggabungan antara gambar (1) dan gambar (2). 

Gambar (4) adalah Penulisan penamaan bunga anggrek, info (caption) 

bunga jenis anggrek pada bulan Agustus, visi misi majalah Trubus dan teks logo 

majalah Trubus. Pada teks nama bunga anggrek, caption dan visi misi majalah 

Trubus digunakan huruf Palatino Linotype berwarna putih. Sedangkan pada teks 

logo Trubus digunakan huruf Aparajita berwarna hijau. 

Gambar (5) adalah proses penggabungan antara gambar (3) dan gambar (4).  

Gambar (6) adalah proses pencetakan desain kalender meja dengan 

menggunakan digital printing. Ini adalah hasil akhir dari proses pembuatan desain 

kalender meja pada bulan Agustus. 
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I. Karya IX: Halaman Bulan September 

 

     1.  Spesifikasi Karya 

Judul : Dendrobium Bum Green 

Media : Tinta warna di atas ivory laminasi doff 

Ukuran : 13 x 23 cm 

Tahun : 2011 

     2. Deskripsi Karya 

Foto kalender pada bulan September yang berjudul “Dendrobium Bum 

Green” terdiri dari unsur gambar foto bunga jenis anggrek hybrida (biasa disebut 

hybrid) warna kuning semu kehijauan, sedangkan di bagian lidah bunga anggrek 

berwarna merah tua. Teks menunjukkan hari, tanggal, bulan, dan tahun. Di bagian 

bawahnya terdapat keterangan hari libur pada bulan September dan terdapat visi 

misi majalah Trubus.  
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Pada bagian background kalender menggunakan warna hitam, terdapat raut 

berbentuk organis yang berupa garis dan warnanya menyesuaikan dengan objek 

foto bunga anggrek. Raut organis tersebut berada di antara bagian sisi kanan dan 

sisi kiri kalender sehingga seperti menghubungkan sisi kanan dan sisi kiri kalender. 

Penulisan September 2011 ditata secara horizontal pada kanan kalender. Teks 

bulan September 2011 menggunakan font Palatino Linotype dan Aparajita. Font 

Palatino Linotype digunakan pada hari, tanggal, bulan, nama anggrek, keterangan 

info anggrek, hari aktif kerja dan hari libur (minggu ke-4) di bulan Januari, visi 

misi majalah Trubus dan logo majalah Trubus. Sedangkan font Aparajita 

digunakan pada teks penulisan Trubus.  Pada ukuran masing-masing font dibuat 

berbeda-beda pada unsur teksnya. Pada penulisan September menggunakan ukuran 

24 pt dengan warna font putih (white), teks 2011 menggunakan ukuran 27 pt 

dengan warna font merah (red), teks tanggal menggunakan ukuran 17 pt dengan 

warna font putih (white), teks hari aktif kerja menggunakan ukuran 10 pt dengan 

warna putih (white), teks keterangan hari libur menggunakan ukuran 9 pt dengan 

font berwarna merah (red), teks bunga anggrek menggunakan ukuran 14 pt dengan 

warna font hitam (black), teks tanggal hari libur (minggu ke-4) di bulan desember 

2010 menggunakan ukuran 10 pt dengan warna font red brown, teks tanggal hari 

aktif kerja (minggu ke-4) di bulan desember 2010 menggunakan ukuran 10 pt 

dengan warna 40% hitam (black) dan teks keterangan info (caption) bunga anggrek 

menggunakan ukuran  10 pt dengan warna font putih (white). Teks logo majalah 

Trubus menggunakan ukuran 59 pt dengan warna font hijau (green). Penulisan hari 

libur terletak di kiri bawah hari dan tanggal.  

Pada bagian foto bunga anggrek terdapat tulisan “Dendrobium Bum Green” 

menggunakan warna putih untuk huruf (font) Palatino Linotype ukuran 14 pt 
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dengan posisi letak teks berada di kiri atas pada foto bunga, sedangkan letak teks 

info (caption) berada di kanan bawah pada foto bunga anggrek dengan 

menggunakan jenis huruf Palatino Linotype ukuran 10 pt dengan warna putih 

(white) ditambahi white hairline. Teks logo Trubus menggunakan jenis huruf (font) 

Aparajita dengan ukuran 59 pt. Warna bunga anggrek pada bulan September adalah 

kuning. Hal ini sesuai dengan salah satu pilihan audience yang menyukai warna 

kuning.  

3. Analisis Karya 

Desain kalender bulan September 2011 menerangkan foto bunga anggrek 

Dendrobium Bum Green. Pemotretan bunga anggrek ini dilakukan pada tanggal 1 

November  2010 pada pukul 15.37. Bunga anggrek ini termasuk jenis anggrek 

hybrida. Anggrek hybrida adalah anggrek silangan yang dilakukan oleh tangan-

tangan kreatif para penyilang anggrek untuk mendapatkan aneka variasi warna 

bunga anggrek yang menawan. Pemotretan foto bunga anggrek dilakukan di 

sepanjang penjual bunga anggrek di daerah Kalisari Jalan Dr. Sutomo 9 Semarang. 

Foto bunga anggrek tersebut menggunakan angle dari depan, dengan kecepatan 

1/50 s, diafragma 2.8, ISO 200, focal length 50 mm, dan tidak menggunakan flash.  

Pada tampilan desain kalender bulan September 2011, unsur garis 

ditampilkan dengan lekukan-lekukan organis yang sederhana sehingga kalender 

terlihat lebih dinamis. 

Huruf yang digunakan pada bulan September adalah Palatino Linotype. Pada 

bulan September terdapat rautan organis sederhana untuk mendapatkan kesan yang 

simple. Huruf yang digunakan pada teks hari dan tanggal adalah jenis huruf  

Palatino Linotype. Penggunaan satu jenis huruf agar mendapatkan keseragaman 

dalam penulisan desain kalender, namun pada logo majalah Trubus menggunakan 
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font Aparajita dengan alasan huruf yang hampir mirip dengan font logo majalah 

Trubus. Penggunaan huruf Palatino Linotype karena kesan yang didapat adalah 

mampu memberikan kesan formal yang tidak kaku, tegas tapi sesuai untuk desain 

kalender ini sehingga penulisan memakai huruf  Palatino Linotype dapat dibaca 

dan terlihat cukup jelas. Sedangkan teks menggunakan huruf Aparajita pada logo 

majalah Trubus karena menyesuaikan huruf yang hampir mirip dengan huruf pada 

logo majalah Trubus. 

Pada penanggalan digunakan bahasa Indonesia karena bahasa pemersatu 

bangsa ini dipahami dan dimengerti oleh masyarakat luas di Indonesia, oleh karena 

itu bahasa yang digunakan untuk desain kalender meja ini menggunakan bahasa 

Indonesia. Penulisan bulan September menggunakan warna putih karena warna 

yang natural, bersih, dan netral sehingga mendapatkan keseimbangan pada desain 

kalender meja ini. Warna chartreuse dengan easter purple hairline pada raut 

organis merupakan warna serasi dengan corak warna bunga anggrek pada bulan 

September sehingga dapat menyatu menjadi serasi dengan warna background dan 

warna bunga anggrek.  

Keseimbangan yang digunakan pada desain kalender meja ini adalah 

keseimbangan asimetris karena terdapat perbedaan pada sisi kanan dan sisi kiri 

kalender. Keserasian yang digunakan pada desain kalender meja adalah 

memadukan garis, tekstur, dan warna untuk mendapatkan kesesuaian. Kesatuan 

ditampilkan dengan menggunakan komposisi dan unsur-unsur gambar, font 

(tulisan) dan unsur pendukung lainnya. 

Karya I sampai XIII mempunyai persamaan unsur yaitu sama-sama 

berbentuk persegi panjang, sedangkan stand pada kalender meja berbentuk persegi 

panjang. 
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Perwujudan irama ditampilkan dengan mengolah unsur-unsur rupa berupa 

garis dan raut organis, sehingga memiliki kesatuan arah dan gerak yang seirama 

dan harmonis dengan bagian-bagian lainnya. 

Hirarki visual yang pertama ditampilkan adalah bunga anggrek Dendrobium 

Bum Green yang berjenis anggrek hybrida (anggrek hasil silangan), yang kedua 

adalah desain tampilan kalender meja pada bulan September, yang ketiga 

ditampilkan adalah raut yang berwarna hijau (chartreuse). Memilih warna hijau 

(chartreuse) karena warna bunga anggrek pada bulan September berwarna kuning, 

sehingga tampilan desain kalender memiliki keserasian warna.  

Anggrek pada bulan September sesuai jika dipromosikan dan disebarkan di 

daerah zona IV relasi Indonesia Tengah, yaitu di daerah Kalimantan. Hal ini karena 

bunga anggrek ini hasil silangan, sehingga bila di sebar di daerah Kalimantan 

untuk menjangkau daerah-daerah di Indonesia. 

4. Proses Mendesain Kalender Meja 

 Proses desain dilakukan dengan teknik komputer grafis pada digital 

printing dengan melalui beberapa tahapan, di antaranya: 
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      Keterangan gambar:  

Gambar (1) adalah  hasil pemotretan foto bunga anggrek dengan 

menggunakan kamera Canon 450D 12 megapixel. Kemudian foto tersebut di olah 

atau diedit pencahayahannya melalui program Adobe Photoshop CS 4 

menggunakan layer. 

Gambar (2) adalah background kalender meja berwarna hitam. Pada bagian 

atas background membentuk lekukan dengan menggunakan shape tool pada 

program CorelDraw 12. Dan terdapat raut organis berwarna hijau. Pada teks 

September, tanggal hari aktif kerja pada bulan September 2011, tanggal hari libur 

pada bulan September 2011, keterangan hari libur pada bulan Januari 2011, tanggal 

hari aktif kerja pada bulan Agustus 2011 (minggu ke-4), tanggal hari libur pada 

bulan Agustus 2011 (minggu ke-4), dan visi misi majalah Trubus menggunakan 

font Palatino Linotype. Pada logo majalah Trubus menggunakan font Aparajita. 

Pada teks tanggal hari libur bulan September 2011 menggunakan warna merah, 
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sedangkan untuk tanggal hari aktif kerja bulan September 2011 menggunakan 

warna putih.  Pada teks tanggal hari libur bulan Agustus 2011 (minggu ke-4) 

menggunakan warna red brown. Pada teks tanggal hari aktif kerja bulan Agustus 

2011 (minggu ke-4) menggunakan warna 40% hitam. Pada teks hari libur 

September 2011 menggunakan warna merah, sedangkan untuk teks keterangan hari 

libur September 2011 menggunakan warna merah dan putih. Pada penulisan tahun 

2011 menggunakan warna chartreuse. 

Gambar (3) adalah proses penggabungan antara gambar (1) dan gambar 

(2). 

Gambar (4) adalah Penulisan penamaan bunga anggrek, info (caption) 

bunga jenis anggrek pada bulan September, visi misi majalah Trubus dan teks logo 

majalah Trubus. Pada teks nama bunga anggrek, caption dan visi misi majalah 

Trubus digunakan huruf Palatino Linotype berwarna putih. Sedangkan pada teks 

logo Trubus digunakan huruf Aparajita berwarna hijau. 

Gambar (5) adalah proses penggabungan antara gambar (3) dan gambar 

(4).  

Gambar (6) adalah proses pencetakan kalender meja dengan menggunakan 

digital printing. Ini adalah hasil akhir dari proses pembuatan desain kalender meja 

pada bulan September. 
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J. Karya X: Halaman Bulan Oktober 

 

     1.  Spesifikasi Karya 

Judul : Dendrobium Ingham Samarai 

Media : Tinta warna di atas ivory laminasi doff 

Ukuran : 13 x 23 cm 

Tahun : 2011 

     2. Deskripsi Karya 

Foto kalender pada bulan Oktober yang berjudul “Dendrobium Ingham 

Samarai” terdiri dari unsur gambar foto bunga jenis anggrek hybrida (biasa disebut 

hybrid) warna putih ke ungu-unguan, sedangkan di bagian lidah bunga anggrek 

berwarna ungu. Teks menunjukkan hari, tanggal, bulan, dan tahun. Di bagian 

bawahnya terdapat keterangan hari libur pada bulan Oktober 2011 dan terdapat visi 

misi majalah Trubus.  
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Pada bagian background kalender menggunakan warna hitam, terdapat raut 

berbentuk organis yang berupa garis dan warnanya menyesuaikan dengan objek 

foto bunga anggrek. Raut organis tersebut berada di antara bagian sisi kanan dan 

sisi kiri kalender sehingga seperti menghubungkan sisi kanan dan sisi kiri kalender. 

 Penulisan Oktober 2011 ditata secara horizontal pada kanan kalender. Teks 

bulan Oktober 2011 menggunakan huruf  Palatino Linotype Aparajita. Font 

Palatino Linotype digunakan pada teks hari, tanggal, bulan, nama anggrek, 

keterangan info anggrek, hari aktif kerja dan hari libur (minggu ke-4) di bulan 

Januari, visi misi majalah Trubus dan logo majalah Trubus. Sedangkan font 

Aparajita digunakan pada teks penulisan Trubus.  Pada ukuran masing-masing font 

dibuat berbeda-beda pada unsur teksnya. Pada penulisan teks Oktober 

menggunakan ukuran 24 pt dengan warna font putih (white), teks 2011 

menggunakan ukuran 27 pt dengan warna font merah (red), teks tanggal 

menggunakan ukuran 17 pt dengan warna font putih (white), teks hari aktif kerja 

menggunakan ukuran 10 pt dengan warna putih (white), teks keterangan hari libur 

menggunakan ukuran 9 pt dengan font berwarna merah (red), teks bunga anggrek 

menggunakan ukuran 14 pt dengan warna font hitam (black), teks tanggal hari libur 

(minggu ke-4) di bulan desember 2010 menggunakan ukuran 10 pt dengan warna 

font red brown, teks tanggal hari aktif kerja (minggu ke-4) di bulan September 

2011 menggunakan ukuran 10 pt dengan warna 40% hitam (black) dan teks 

keterangan info (caption) bunga anggrek menggunakan ukuran  10 pt dengan 

warna font putih (white). Teks logo majalah Trubus menggunakan ukuran 59 pt 

dengan warna font hijau (green). Penulisan hari libur terletak di kiri bawah hari dan 

tanggal.   
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Pada bagian foto bunga anggrek terdapat tulisan “Dendrobium Ingham 

Samarai” menggunakan warna neon purple pada jenis huruf (font) Palatino 

Linotype dengan ukuran 14 pt dengan letak posisi teks berada di kiri atas pada foto 

bunga anggrek, sedangkan letak teks info (caption) jenis anggrek berada di kanan 

bawah pada foto bunga anggrek dengan menggunakan jenis huruf Palatino 

Linotype ukuran 10 pt dengan warna teks blue purple. Teks logo Trubus 

menggunakan jenis huruf (font) Aparajita dengan ukuran 59 pt. Warna bunga 

anggrek pada bulan Oktober adalah putih. Hal ini bukan salah satu pilihan warna 

yang dipilih oleh audience, namun merupakan salah satu pilihan warna dari 

desainer yang menyukai warna putih.  

3. Analisis Karya 

Desain kalender bulan Oktober 2011 menerangkan foto bunga anggrek 

Dendrobium Ingham Samarai. Pemotretan bunga anggrek ini dilakukan pada 

tanggal 1 November  2010 pada pukul 15.31. Bunga anggrek ini termasuk jenis 

anggrek hybrida. Anggrek hybrida adalah anggrek silangan yang dilakukan oleh 

tangan-tangan kreatif para penyilang anggrek untuk mendapatkan aneka variasi 

warna bunga anggrek yang menawan. Pemotretan foto bunga anggrek dilakukan di 

sepanjang penjual bunga anggrek di daerah Kalisari Jalan Dr. Sutomo 9 Semarang. 

Foto bunga anggrek tersebut menggunakan angle dari depan, dengan kecepatan 

1/160 s, diafragma 2.8, ISO 200, focal length 50 mm, dan tidak menggunakan 

flash.  

Pada tampilan desain kalender bulan Oktober 2011, unsur garis ditampilkan 

dengan lekukan-lekukan organis yang sederhana sehingga kalender terlihat lebih 

dinamis. 
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Huruf yang digunakan pada bulan Oktober adalah Palatino Linotype. Pada 

bulan Oktober terdapat rautan organis sederhana untuk mendapatkan kesan yang 

simple. Huruf yang digunakan pada teks hari dan tanggal adalah jenis huruf 

Palatino Linotype. Penggunaan satu jenis huruf agar mendapatkan keseragaman 

dalam penulisan desain kalender, namun pada logo majalah Trubus menggunakan 

font Aparajita dengan alasan huruf yang hampir mirip dengan font logo majalah 

Trubus.. Penggunaan huruf Palatino Linotype karena kesan yang didapat adalah 

mampu memberikan kesan formal yang tidak kaku, tegas tapi sesuai untuk desain 

kalender ini sehingga penulisan memakai huruf  Palatino Linotype dapat dibaca 

dan terlihat cukup jelas. Sedangkan teks menggunakan huruf Aparajita pada logo 

majalah Trubus karena menyesuaikan huruf yang hampir mirip dengan huruf pada 

logo majalah Trubus. 

Pada penanggalan digunakan bahasa Indonesia karena bahasa pemersatu 

bangsa ini dipahami dan dimengerti oleh masyarakat luas di Indonesia, oleh karena 

itu bahasa yang digunakan untuk desain kalender meja ini menggunakan bahasa 

Indonesia. Penulisan bulan Oktober menggunakan warna putih karena warna yang 

natural, bersih, dan netral sehingga mendapatkan keseimbangan pada desain 

kalender meja ini. Jika dipadupadankan akan mendapatkan keserasian atau 

kesatuan yang dinamis. Warna easter purple dengan easter purple hairline pada 

raut organis merupakan warna serasi dengan corak warna bunga anggrek pada 

bulan Oktober sehingga dapat menyatu menjadi serasi dengan warna background 

dan warna bunga anggrek.  

Keseimbangan yang digunakan pada desain kalender meja ini adalah 

keseimbangan asimetris karena terdapat perbedaan pada sisi kanan dan sisi kiri 

kalender. Keserasian yang digunakan pada desain kalender meja adalah 
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memadukan garis, tekstur, dan warna untuk mendapatkan kesesuaian. Kesatuan 

ditampilkan dengan menggunakan komposisi dan unsur-unsur gambar, font 

(tulisan) dan unsur pendukung lainnya. 

Karya I sampai XIII mempunyai persamaan unsur yaitu sama-sama 

berbentuk persegi panjang, sedangkan stand pada kalender meja berbentuk persegi 

panjang. 

Perwujudan irama ditampilkan dengan mengolah unsur-unsur rupa berupa 

garis dan raut organis, sehingga memiliki kesatuan arah dan gerak yang seirama 

dan harmonis dengan bagian-bagian lainnya. 

Hirarki visual yang pertama ditampilkan adalah bunga anggrek Dendrobium 

Ingham Samarai yang berjenis anggrek hybrida (anggrek hasil silangan), yang 

kedua adalah desain tampilan kalender meja pada bulan Oktober, yang ketiga 

ditampilkan adalah raut yang berwarna ungu (easter purple). Memilih warna ungu 

(easter purple) karena corak bunga anggrek pada bulan Oktober terdapat warna 

ungu, sehingga tampilan desain kalender memiliki keserasian warna.  

Anggrek pada bulan Oktober sesuai jika dipromosikan dan disebarkan di 

zona IV Indonesia Timur, yaitu di daerah Sulawesi. Hal ini karena bunga anggrek 

ini hasil silangan, sehingga jika disebar di daerah Sulawesi dapat mengenalkan dan 

mempromosikan ke audience di Sulawesi. 

4. Proses Mendesain Kalender Meja 

 Proses desain dilakukan dengan teknik komputer grafis dan cetak digital 

printing dengan melalui beberapa tahapan, di antaranya: 
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      Keterangan gambar:  

Gambar (1) adalah hasil pemotretan foto bunga anggrek dengan 

menggunakan kamera Canon 450D 12 megapixel. Kemudian foto tersebut di olah 

atau diedit pencahayahannya melalui program Adobe Photoshop CS 4 

menggunakan layer. 

Gambar (2) adalah background kalender meja berwarna hitam. Pada bagian 

atas background membentuk lekukan dengan menggunakan shape tool pada 

program CorelDraw 12. Dan terdapat raut organis berwarna ungu. Pada teks 

Oktober, tanggal hari aktif kerja pada bulan Oktober 2011, tanggal hari libur pada 

bulan Oktober 2011, keterangan hari libur pada bulan Oktober 2011, tanggal hari 

aktif kerja pada bulan September 2011 (minggu ke-4), tanggal hari libur pada bulan 

September 2011 (minggu ke-4), dan visi misi majalah Trubus menggunakan font 

Palatino Linotype. Pada logo majalah Trubus menggunakan font Aparajita. Pada 

teks tanggal hari libur bulan Oktober 2011 menggunakan warna merah, sedangkan 

untuk tanggal hari aktif kerja bulan Oktober 2011 menggunakan warna putih.  Pada 
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teks tanggal hari libur bulan September 2011 (minggu ke-4) menggunakan warna 

red brown. Pada teks tanggal hari aktif kerja bulan September 2011 (minggu ke-4) 

menggunakan warna 40% hitam. Pada teks hari libur Oktober 2011 menggunakan 

warna merah, sedangkan untuk teks keterangan hari libur Oktober 2011 

menggunakan warna merah dan putih. Pada penulisan tahun 2011 menggunakan 

warna easter purple. 

Gambar (3) adalah proses penggabungan antara gambar (1) dan gambar (2). 

Gambar (4) adalah penamaan bunga anggrek, info (caption) bunga tentang 

jenis anggrek pada bulan Oktober, visi misi majalah Trubus dan teks logo majalah 

Trubus. Pada teks nama bunga anggrek, caption dan visi misi majalah Trubus 

digunakan huruf Palatino Linotype berwarna putih. Sedangkan pada teks logo 

Trubus digunakan huruf Aparajita berwarna hijau. 

Gambar (5) adalah proses penggabungan antara gambar (3) dan gambar (4).  

Gambar (6) adalah proses pencetakan kalender dengan menggunakan 

digital printing. Ini adalah hasil akhir dari proses pembuatan desain kalender meja 

pada bulan Oktober. 
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K. Karya XI: Halaman Bulan November 

 

     1.  Spesifikasi Karya 

Judul : Dendrobium Lasianthera  

Media : Tinta warna di atas ivory laminasi doff 

Ukuran : 13 x 23 cm 

Tahun : 2011 

     2. Deskripsi Karya 

Foto kalender pada bulan November yang berjudul “Dendrobium 

Lasianthera” terdiri dari unsur gambar foto bunga jenis anggrek spesies warna 

kuning, sedangkan di bagian lidah bunga anggrek berwarna merah tua. Teks 

menunjukkan hari, tanggal, bulan, dan tahun. Di bagian bawahnya terdapat 

keterangan hari libur pada bulan November dan terdapat visi misi majalah Trubus. 

Pada bagian background kalender menggunakan warna hitam, terdapat raut 

berbentuk organis yang berupa garis dan warnanya menyesuaikan dengan objek 
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foto bunga anggrek. Raut organis tersebut berada di antara bagian sisi kanan dan 

sisi kiri kalender sehingga seperti menghubungkan sisi kanan dan sisi kiri kalender. 

Penulisan November 2011 ditata secara horizontal pada kanan kalender. Teks 

bulan November 2011 menggunakan huruf Palatino Linotype dan Aparajita. Font 

Palatino Linotype digunakan pada hari, tanggal, bulan, keterangan hari libur di 

bulan November 2011, nama anggrek, keterangan info anggrek, hari aktif kerja dan 

hari libur (minggu ke-4) di bulan Oktober, visi misi majalah Trubus dan logo 

majalah Trubus. Sedangkan font Aparajita digunakan pada teks penulisan Trubus.  

Pada ukuran masing-masing font dibuat berbeda-beda pada unsur teksnya. Pada 

penulisan November menggunakan ukuran 24 pt dengan warna font putih (white), 

teks 2011 menggunakan ukuran 27 pt dengan warna font merah (red), teks tanggal 

menggunakan ukuran 17 pt dengan warna font putih (white), teks hari aktif kerja 

menggunakan ukuran 10 pt dengan warna putih (white), teks keterangan hari libur 

menggunakan ukuran 9 pt dengan font berwarna merah (red), teks bunga anggrek 

menggunakan ukuran 14 pt dengan warna font hitam (black), teks tanggal hari libur 

(minggu ke-4) di bulan desember 2010 menggunakan ukuran 10 pt dengan warna 

font red brown, teks tanggal hari aktif kerja (minggu ke-4) di bulan desember 2010 

menggunakan ukuran 10 pt dengan warna 40% hitam (black) dan teks keterangan 

info (caption) bunga anggrek menggunakan ukuran  10 pt dengan warna font putih 

(white). Teks logo majalah Trubus menggunakan ukuran 59 pt dengan warna font 

hijau (green). Penulisan hari libur terletak di kiri bawah hari dan tanggal.  

Pada bagian foto bunga anggrek terdapat tulisan “Dendrobium Lasianthera” 

menggunakan warna chalk yang ditambahi dengan chalk hairline pada jenis huruf 

(font) Palatino Linotype ukuran 14 pt dengan posisi letak teks berada di kiri atas 

pada foto bunga anggrek, sedangkan posisi letak teks info (caption) berada di 
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kanan bawah pada foto bunga anggrek, menggunakan jenis huruf Palatino Linotype 

ukuran 10 pt dengan warna putih (white) yang ditambahi dengan white hairline. 

Teks logo Trubus menggunakan jenis huruf (font) Aparajita dengan ukuran 59 pt. 

Warna bunga anggrek pada bulan November adalah kuning. Hal ini sesuai dengan 

salah satu pilihan audience yang menyukai warna kuning.  

3. Analisis Karya 

Desain kalender bulan November 2011 menerangkan foto bunga anggrek 

Dendrobium Lasianthera. Pemotretan bunga anggrek ini dilakukan pada tanggal 1 

November  2010 pada pukul 14.53. Bunga anggrek ini termasuk jenis anggrek 

spesies. Anggrek spesies adalah anggrek asli tanpa silangan oleh para penyilang 

anggrek. Pemotretan foto bunga anggrek dilakukan di sepanjang penjual bunga 

anggrek di daerah Kalisari Jalan Dr. Sutomo 9 Semarang. Pada foto bunga anggrek 

tersebut menggunakan angle dari depan, dengan kecepatan 1/160 s, diafragma 2.8, 

ISO 200, focal length 50 mm, dan tidak menggunakan flash.  

Pada tampilan desain kalender bulan November 2011, unsur garis 

ditampilkan dengan lekukan-lekukan organis yang sederhana sehingga kalender 

terlihat lebih dinamis. 

Huruf yang digunakan pada bulan November adalah Palatino Linotype. Pada 

bulan November terdapat rautan organis sederhana untuk mendapatkan kesan yang 

simple. Huruf yang digunakan pada teks hari dan tanggal adalah jenis huruf  

Palatino Linotype. Penggunaan satu jenis huruf agar mendapatkan keseragaman 

dalam penulisan desain kalender, namun pada logo majalah Trubus menggunakan 

font Aparajita dengan alasan huruf yang hampir mirip dengan font logo majalah 

Trubus. Penggunaan huruf Palatino Linotype karena kesan yang didapat adalah 

mampu memberikan kesan formal yang tidak kaku, tegas tapi sesuai untuk desain 
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kalender ini sehingga penulisan memakai huruf  Palatino Linotype dapat di baca 

dan terlihat cukup jelas. Sedangkan teks menggunakan huruf Aparajita pada logo 

majalah Trubus karena menyesuaikan huruf yang hampir mirip dengan huruf pada 

logo majalah Trubus. 

Pada penanggalan digunakan bahasa Indonesia karena bahasa pemersatu 

bangsa ini dipahami dan dimengerti oleh masyarakat luas di Indonesia, oleh karena 

itu bahasa yang digunakan untuk desain kalender meja ini menggunakan bahasa 

Indonesia. Pada keterangan hari libur menggunakan huruf Palatino Linotype 

supaya dapat terbaca dengan jelas. Penulisan bulan November menggunakan warna 

putih karena warna yang natural, bersih, dan netral sehingga mendapatkan 

keseimbangan pada desain kalender meja ini. Warna neon purple dengan neon 

purple hairline pada raut organis merupakan warna serasi dengan corak warna 

bunga anggrek pada bulan November sehingga dapat menyatu menjadi serasi 

dengan warna background dan warna bunga anggrek.  

Keseimbangan yang digunakan pada desain kalender meja ini adalah 

keseimbangan asimetris karena terdapat perbedaan pada sisi kanan dan sisi kiri 

kalender. Keserasian yang digunakan pada desain kalender meja adalah 

memadukan garis, tekstur, dan warna untuk mendapatkan kesesuaian. Kesatuan 

ditampilkan dengan menggunakan komposisi dan unsur-unsur gambar, font 

(tulisan) dan unsur pendukung lainnya. 

Karya I sampai XIII mempunyai persamaan unsur yaitu sama-sama 

berbentuk persegi panjang, sedangkan stand pada kalender meja berbentuk persegi 

panjang. 
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Perwujudan irama ditampilkan dengan mengolah unsur-unsur rupa berupa 

garis dan raut organis, sehingga memiliki kesatuan arah dan gerak yang seirama 

dan harmonis dengan bagian-bagian lainnya. 

Hirarki visual yang pertama ditampilkan adalah bunga anggrek Dendrobium 

Lasiantera yang berjenis anggrek spesies (anggrek asli tanpa hasil silangan/ 

campur tangan manusia), yang kedua adalah desain tampilan kalender meja pada 

bulan November, yang ketiga ditampilkan adalah raut yang berwarna ungu (neon 

purple). Memilih warna ungu (neon purple) karena corak bunga anggrek pada 

bulan November terdapat warna ungu, sehingga tampilan desain kalender memiliki 

keserasian warna. 

Anggrek pada bulan November lebih sesuai jika dipromosikan dan 

disebarkan di zona IV Indonesia Timur, yaitu di daerah Papua. Hal ini karena 

bunga anggrek ini berasal dari daerah Papua, sehingga sesuai bila dipromosikan di 

daerah Papua tersebut. 

4. Proses Mendesain Kalender Meja 

 Proses desain dilakukan dengan teknik komputer grafis dan cetak digital 

printing dengan melalui beberapa tahapan, di antaranya: 
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       Keterangan gambar:  

Gambar (1) adalah hasil pemotretan foto bunga anggrek dengan 

menggunakan kamera Canon 450D 12 megapixel. Kemudian foto tersebut di olah 

atau diedit pencahayahannya melalui program Adobe Photoshop CS 4 

menggunakan adjustments kemudian level dalam mengatur pencahayaan foto 

bunga anggrek pada bulan November. 

Gambar (2) adalah background kalender meja berwarna hitam. Pada bagian 

atas background membentuk lekukan dengan menggunakan shape tool pada 

program CorelDraw 12. Dan terdapat raut organis berwarna ungu. Pada penulisan 

teks bulan November, tanggal hari aktif kerja pada bulan November 2011, tanggal 

hari libur pada bulan November 2011, keterangan hari libur pada bulan Januari 

2011, tanggal hari aktif kerja pada bulan Oktober 2011 (minggu ke-4), tanggal hari 

libur pada bulan Oktober 2011 (minggu ke-4), dan visi misi majalah Trubus 

menggunakan font Palatino Linotype. Pada logo majalah Trubus menggunakan font 
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Aparajita. Pada teks tanggal hari libur bulan November 2011 menggunakan warna 

merah, sedangkan untuk tanggal hari aktif kerja bulan Oktober 2011  2011 

menggunakan warna putih.  Pada teks tanggal hari libur bulan Oktober 2011 

(minggu ke-4) menggunakan warna red brown. Pada teks tanggal hari aktif kerja 

bulan Oktober 2011 (minggu ke-4) menggunakan warna 40% hitam. Pada teks hari 

libur  November 2011 menggunakan warna merah, sedangkan untuk teks 

keterangan hari libur November 2011 menggunakan warna merah dan putih. Pada 

penulisan tahun 2011 menggunakan warna neon purple. 

Gambar (3) adalah proses penggabungan antara gambar (1) dan gambar (2). 

Gambar (4) adalah penamaan bunga anggrek, info (caption) bunga tentang 

jenis anggrek pada bulan November, visi misi majalah Trubus dan teks logo 

majalah Trubus. Pada teks nama bunga anggrek, caption dan visi misi majalah 

Trubus digunakan huruf Palatino Linotype berwarna putih. Sedangkan pada teks 

logo Trubus digunakan huruf Aparajita berwarna hijau. 

Gambar (5) adalah proses penggabungan antara gambar (3) dan gambar (4).  

Gambar (6) adalah proses pencetakan pada desain kalender meja dengan 

digital printing.  Ini adalah hasil akhir dari proses pembuatan desain kalender meja 

pada bulan November. 
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L. Karya XII: Halaman Bulan Desember 

 

     1.  Spesifikasi Karya 

Judul : Dendrobium Baby Masena 

Media : Tinta warna di atas ivory laminasi doff 

Ukuran : 13 x 23 cm 

Tahun : 2011 

     2. Deskripsi Karya 

Foto kalender pada bulan Desember yang berjudul “Dendrobium Baby 

Masena” terdiri dari unsur gambar foto bunga jenis anggrek hybrida (biasa disebut 

hybrid) warna ungu-kekuningan, sedangkan di bagian lidah bunga anggrek 

berwarna ungu kemerahan. Teks menunjukkan hari, tanggal, bulan, dan tahun. Di 

bagian bawahnya terdapat keterangan hari libur pada bulan Desember dan terdapat 

visi misi majalah Trubus.  
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Pada bagian background kalender menggunakan warna hitam, terdapat raut 

berbentuk organis yang berupa garis dan warnanya menyesuaikan dengan objek 

foto bunga anggrek. Raut organis tersebut berada di antara bagian sisi kanan dan 

sisi kiri kalender sehingga seperti menghubungkan sisi kanan dan sisi kiri kalender. 

Penulisan Desember 2011 ditata secara horizontal pada kanan kalender. Teks bulan 

Desember 2011 menggunakan huruf  Palatino Linotype dan Aparajita. Font 

Palatino Linotype digunakan pada teks hari, tanggal, bulan, keterangan hari libur di 

bulan Desember 2011, nama anggrek, keterangan info (caption) anggrek hari aktif 

kerja dan hari libur (minggu ke-4) di bulan November, visi misi majalah Trubus 

dan logo majalah Trubus. Sedangkan font Aparajita digunakan pada teks penulisan 

Trubus.  Pada ukuran masing-masing font dibuat berbeda-beda pada unsur teksnya. 

Pada penulisan Desember menggunakan ukuran 24 pt dengan warna font putih 

(white), teks 2011 menggunakan ukuran 27 pt dengan warna font merah (red), teks 

tanggal menggunakan ukuran 17 pt dengan warna font putih (white), teks hari aktif 

kerja menggunakan ukuran 10 pt dengan warna putih (white), teks keterangan hari 

libur menggunakan ukuran 9 pt dengan font berwarna merah (red), teks bunga 

anggrek menggunakan ukuran 14 pt dengan warna font hitam (black), teks tanggal 

hari libur (minggu ke-4) di bulan November 2011 menggunakan ukuran 10 pt 

dengan warna font red brown, teks tanggal hari aktif kerja (minggu ke-4) di bulan 

November 2011 menggunakan ukuran 10 pt dengan warna 40% hitam (black) dan 

teks keterangan info (caption) bunga anggrek menggunakan ukuran  10 pt dengan 

warna font putih (white). Teks logo majalah Trubus menggunakan ukuran 59 pt 

dengan warna font hijau (green). Penulisan hari libur terletak di kiri bawah hari dan 

tanggal.  
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Pada bagian foto bunga anggrek terdapat tulisan “Dendrobium Baby 

Masena” menggunakan warna putih untuk huruf (font) Palatino Linotype dengan 

ukuran 14 pt dengan penempatan posisi berada di kiri atas pada foto. Pada teks info 

(caption) berada di kanan bawah pada foto bunga angggrek di bulan Januari, 

digunakan font Palatino Linotype berwarna putih dengan ukuran 10 pt. Teks logo 

Trubus menggunakan jenis huruf (font) Aparajita dengan ukuran 59 pt. Warna 

bunga anggrek pada bulan Desember 2011 adalah ungu. Hal ini sesuai dengan 

salah satu pilihan audience yang menyukai warna ungu.     

3. Analisis Karya 

Desain kalender bulan Desember 2011 menerangkan foto bunga anggrek 

Dendrobium Baby Masena. Pemotretan bunga anggrek ini dilakukan pada tanggal 

1 November 2010 pada pukul 15.34. Bunga anggrek ini termasuk jenis anggrek 

hybrida. Anggrek hybrida adalah anggrek silangan yang dilakukan oleh tangan-

tangan kreatif para penyilang anggrek untuk mendapatkan aneka variasi warna 

bunga anggrek yang menawan. Pemotretan foto bunga anggrek dilakukan di 

sepanjang penjual bunga anggrek di daerah Kalisari Jalan Dr. Sutomo 9 Semarang. 

Pada foto bunga anggrek tersebut menggunakan angle dari depan, dengan 

kecepatan 1/25 s, diafragma 2.8, ISO 200, focal length 50 mm, dan tidak 

menggunakan flash.  

Pada tampilan desain kalender bulan Desember 2011, unsur garis 

ditampilkan dengan lekukan-lekukan organis yang sederhana sehingga kalender 

terlihat lebih dinamis. 

Huruf yang digunakan pada bulan Desember adalah Palatino Linotype. Pada 

bulan Desember terdapat rautan organis sederhana untuk mendapatkan kesan yang 

simple. Huruf yang digunakan pada teks hari dan tanggal adalah jenis huruf  
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Palatino Linotype. Penggunaan satu jenis huruf agar mendapatkan keseragaman 

dalam penulisan desain kalender, namun pada logo majalah Trubus menggunakan 

font Aparajita dengan alasan huruf yang hampir mirip dengan font logo majalah 

Trubus. Penggunaan huruf  Palatino Linotype pada desain kalender karena mampu 

memberikan kesan formal yang tidak kaku, tegas tapi sesuai untuk desain kalender 

ini sehingga penulisan teks memakai huruf  Palatino Linotype supaya dapat dibaca 

dan terlihat cukup jelas. Sedangkan teks menggunakan huruf Aparajita pada logo 

majalah Trubus karena menyesuaikan huruf yang hampir mirip dengan huruf pada 

logo majalah Trubus. 

Pada penanggalan digunakan bahasa Indonesia karena bahasa pemersatu 

bangsa ini dipahami dan dimengerti oleh masyarakat luas di Indonesia, oleh karena 

itu bahasa yang digunakan untuk desain kalender meja ini menggunakan bahasa 

Indonesia. Pada keterangan teks hari libur menggunakan huruf  Palatino Linotype 

supaya dapat terbaca dengan jelas. Penulisan bulan Desember menggunakan warna 

putih karena warna yang natural, bersih, dan netral sehingga mendapatkan 

keseimbangan pada desain kalender meja ini. Jika dipadupadankan akan 

mendapatkan keserasian atau kesatuan yang dinamis. Warna easter purple dengan 

easter purple hairline pada raut organis merupakan warna yang serasi dengan 

corak warna bunga anggrek pada bulan Desember sehingga dapat menyatu menjadi 

serasi dan seimbang dengan warna background dan warna bunga anggrek.  

Keseimbangan yang digunakan pada desain kalender meja ini adalah 

keseimbangan asimetris karena terdapat perbedaan pada sisi kanan dan sisi kiri 

kalender. Keserasian yang digunakan pada desain kalender meja adalah 

memadukan garis, tekstur, dan warna untuk mendapatkan kesesuaian. Kesatuan 
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ditampilkan dengan menggunakan komposisi dan unsur-unsur gambar, tulisan 

(font) dan unsur pendukung lainnya. 

Karya I sampai XIII mempunyai persamaan unsur yaitu sama-sama 

berbentuk persegi panjang, sedangkan stand pada kalender meja berbentuk persegi 

panjang. 

Perwujudan irama ditampilkan dengan mengolah unsur-unsur rupa berupa 

garis dan raut organis, sehingga memiliki kesatuan arah dan gerak yang seirama 

dan harmonis dengan bagian-bagian lainnya. 

Hirarki visual yang pertama ditampilkan adalah bunga anggrek Dendrobium 

Baby Masena yang berjenis anggrek hybrida (anggrek hasil silangan), yang kedua 

adalah desain tampilan kalender meja pada bulan Desember, yang ketiga 

ditampilkan adalah raut yang berwarna ungu (easter purple). Memilih warna ungu 

(easter purple) karena corak bunga anggrek pada bulan Desember terdapat warna 

ungu, sehingga tampilan desain kalender memiliki keserasian warna. 

Anggrek pada bulan Desember lebih sesuai jika dipromosikan dan 

disebarkan di zona II di DIY, yaitu di daerah Yogyakarta. Hal ini karena bunga 

anggrek ini hasil silangan. Sehingga jika disebar di daerah Yogyakarta dapat 

mengenalkan dan mempromosikan ke audience di Yogyakarta.  

4. Proses Mendesain Kalender Meja 

Proses desain dilakukan dengan teknik komputer grafis dan cetak digital 

printing dengan melalui beberapa tahapan, di antaranya: 
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      Keterangan gambar:  

Gambar (1) adalah hasil pemotretan foto bunga anggrek dengan 

menggunakan kamera Canon 450D 12 megapixel. Kemudian foto tersebut di olah 

atau diedit pencahayahannya melalui program Adobe Photoshop CS 4 

menggunakan layer. 

Gambar (2) adalah background kalender meja berwarna hitam. Pada bagian 

atas background membentuk lekukan dengan menggunakan shape tool pada 

program CorelDraw 12. Dan terdapat raut organis berwarna ungu. Pada teks 

Desember, tanggal hari aktif kerja pada bulan Desember 2011, tanggal hari libur 

pada bulan Desember 2011, keterangan hari libur pada bulan Desember 2011, 

tanggal hari aktif kerja pada bulan November 2011 (minggu ke-4), tanggal hari 

libur pada bulan November 2011 (minggu ke-4), dan visi misi majalah Trubus 

menggunakan font Palatino Linotype. Pada logo majalah Trubus menggunakan font 

Aparajita. Pada teks tanggal hari libur bulan Desember 2011 menggunakan warna 
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merah, sedangkan untuk tanggal hari aktif kerja bulan Desember 2011 

menggunakan warna putih.  Pada teks tanggal hari libur bulan November 2011 

(minggu ke-4) menggunakan warna red brown. Pada teks tanggal hari aktif kerja 

bulan November 2011 (minggu ke-4) menggunakan warna 40% hitam. Pada teks 

hari libur Desember 2011 menggunakan warna merah, sedangkan untuk teks 

keterangan hari libur Desember 2011 menggunakan warna merah dan putih. Pada 

penulisan teks tahun 2011 menggunakan warna blue purple. 

Gambar (3) adalah proses penggabungan antara gambar (1) dan gambar (2). 

Gambar (4) adalah penamaan bunga anggrek, info (caption) bunga tentang 

jenis anggrek pada bulan Desember, visi misi majalah Trubus dan teks logo 

majalah Trubus. Pada teks nama bunga anggrek, caption dan visi misi majalah 

Trubus digunakan huruf Palatino Linotype berwarna putih. Sedangkan pada teks 

logo Trubus digunakan huruf Aparajita berwarna hijau. 

Gambar (5) adalah proses penggabungan antara gambar (3) dan gambar (4). 

Gambar (6) adalah proses pencetakan desain kalender dengan 

menggunakan digital printing. Ini adalah hasil akhir dari proses pembuatan desain 

kalender meja pada bulan Desember. 
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M. Karya XIII: Halaman Cover Kalender Meja  

 

     1.  Spesifikasi Karya 

Judul : Selamat Tahun Baru 2011  

Media : Tinta warna di atas ivory laminasi doff 

Ukuran : 13 x 23 cm 

Tahun : 2011 

     2. Deskripsi Karya 

Foto kalender pada cover desain kalender meja yang berjudul “Selamat 

Tahun Baru 2011” terdiri dari unsur gambar foto bunga jenis anggrek hybrida 

(biasa disebut hybrid) warna ungu-kekuningan, sedangkan di bagian lidah bunga 

anggrek berwarna ungu kemerahan. Teks menunjukkan penulisan “Selamat Tahun 

Baru 2011”.  

Pada penulisan teks selamat tahun baru 2011ditata secara horizontal pada 

sisi kiri kalender. Teks pada “Selamat” digunakan jenis huruf  Script MT Bold 

dengan ukuran 40 pt, sedangkan pada teks “Tahun Baru 2011” digunakan jenis 

huruf Script MT Bold dengan ukuran 30 pt, dengan posisi letak berada di kiri 
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bawah pada foto cover kalender sebagai background. Teks visi misi majalah 

Trubus digunakan huruf Palatino Linotype dengan ukuran 10 pt. Sedangkan teks 

logo majalah Trubus digunakan huruf Aparajita dengan ukuran 59 pt 

3. Analisis Karya 

Pada desain cover kalender meja ini menerangkan foto bunga anggrek 

Dendrobium Baby Masena. Pemotretan bunga anggrek ini dilakukan pada tanggal 

1 November 2010 pada pukul 15.34. “Dendrobium Baby Masena” adalah jenis 

anggrek hybrida. Anggrek hybrida adalah anggrek silangan yang dilakukan oleh 

tangan-tangan kreatif para penyilang anggrek untuk mendapatkan aneka variasi 

warna bunga anggrek yang menawan. Pemotretan foto bunga anggrek dilakukan di 

sepanjang penjual bunga anggrek di daerah Kalisari Jalan Dr. Sutomo 9 Semarang. 

Pada foto bunga anggrek tersebut menggunakan angle dari depan, dengan 

kecepatan 1/25 s, diafragma 2.8, ISO 200, focal length 50 mm, dan tidak 

menggunakan flash.  

Huruf yang digunakan pada desain cover kalender meja adalah Script MT 

Bold, Aparajita dan Palatino Lynotipe. Pada cover kalender terdapat rautan organis 

sederhana untuk mendapatkan kesan yang simple. Huruf pada teks “Selamat” dan 

“Tahun Baru 2011” menggunakan jenis huruf Script MT Bold berwarna putih. 

Memilih menggunakan jenis huruf  Script MT Bold pada desain kalender karena 

mampu memberikan kesan yang dinamis dan elegan sehingga penulisan teks pada 

cover dapat dibaca dan terlihat cukup jelas. Huruf pada teks logo majalah Trubus 

menggunakan jenis huruf Aparajita. Memilih menggunakan huruf Aparajita karena 

dicari yang sesuai dengan huruf pada logo majalah Trubus. Sedangkan teks visi 

misi majalah Trubus digunakan jenis huruf Palatino Lynotipe. Hal ini karena jenis 
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huruf Palatino Linotype formal namun tidak kaku, sehingga sesuai untuk penulisan 

desain kalender meja ini.  

Penulisan teks digunakan bahasa Indonesia karena bahasa pemersatu bangsa 

ini dipahami dan dimengerti oleh masyarakat luas di Indonesia, oleh karena itu 

bahasa yang digunakan untuk desain kalender meja ini menggunakan bahasa 

Indonesia. Penulisan teks “Selamat Tahun Baru 2011” menggunakan warna putih 

karena warna yang natural, bersih, dan netral sehingga mendapatkan 

keseimbangan pada desain kalender meja ini. Teks logo majalah Trubus 

menggunakan warna hijau. Sedangkan teks visi misi majalah Trubus menggunakan 

warna putih, hal ini dipilih karena warna yang natural yang sesuai dengan 

background dan unsur-unsur lain. 

Keseimbangan yang digunakan pada desain kalender meja ini adalah 

keseimbangan asimetris karena terdapat perbedaan pada sisi kanan dan sisi kiri 

kalender. Keserasian yang digunakan pada desain kalender meja adalah 

memadukan warna dan teks untuk mendapatkan kesesuaian. Kesatuan ditampilkan 

dengan menggunakan komposisi dan unsur-unsur gambar, tulisan (font) dan unsur 

pendukung lainnya. 

Karya I sampai XIII mempunyai persamaan unsur yaitu sama-sama 

berbentuk persegi panjang, sedangkan stand pada kalender meja berbentuk persegi 

panjang. 

Perwujudan irama ditampilkan dengan mengolah unsur-unsur rupa berupa 

gelap terang, dan tulisan sehingga memiliki kesatuan arah dan gerak yang seirama 

dan harmonis dengan bagian-bagian lainnya. 

Hirarki visual yang pertama ditampilkan adalah bunga anggrek Dendrobium 

Baby Masena yang berjenis anggrek hybrida (anggrek hasil silangan/ campur 
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tangan manusia), yang kedua adalah desain tampilan cover kalender meja, yang 

ketiga ditampilkan adalah tulisan/font yang berwarna putih. Memilih warna putih 

karena warna yang natural, bersih, netral menyesuaikan dengan corak bunga 

anggrek pada cover, sehingga tampilan desain kalender memiliki keserasian warna. 

Warna bunga anggrek pada cover kalender meja adalah ungu. Hal ini sesuai 

dengan salah satu pilihan audience yang menyukai warna ungu.  

Anggrek pada cover kalender meja lebih sesuai jika dipromosikan dan 

disebarkan di zona II di Sumatera III, yaitu di daerah Palembang. Hal ini karena 

bunga anggrek ini hasil silangan. Sehingga jika disebar di daerah Palembang dapat 

mengenalkan/mempromosikan ke audience di Yogyakarta, dan juga untuk 

menjangkau penyebaran distribusi ke daerah-daerah di seluruh Indonesia.  

 

4. Proses Mendesain Kalender Meja 

Proses desain dilakukan dengan teknik komputer grafis dan cetak digital 

printing dengan melalui beberapa tahapan, di antaranya: 
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      Keterangan gambar:  

Gambar (1) adalah hasil pemotretan foto bunga anggrek dengan 

menggunakan kamera Canon 450D 12 megapixel. Nama foto bunga anggrek 

tersebut adalah Dendrobium Baby Masena yang merupakan jenis anggrek hybrida. 

Foto tersebut kemudian diedit dengan program Adobe Photoshop CS 4 yang 

menggunakan efek soft light pada pengeditan foto . 

Gambar (2) adalah penulisan Selamat Tahun Baru 2011, visi misi majalah 

Trubus dan teks logo majalah Trubus. Pada teks Selamat Tahun Baru 2011 

digunakan huruf Script MT Bold warna putih. Pada teks visi misi majalah Trubus 

digunakan huruf Palatino Linotype berwarna putih. Sedangkan pada teks logo 

Trubus digunakan huruf Aparajita berwarna hijau.  

Gambar (3) adalah proses penggabungan antara gambar (1) dan gambar 

(2). 

Gambar (4) adalah proses pencetakan pada desain kalender dengan 

menggunakan media digital printing. Ini adalah hasil akhir dari proses pembuatan 

desain kalender meja pada cover kalender. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Dalam pembuatan karya tugas akhir ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

pertama, karya desain kalender meja dengan aplikasi fotografi bunga anggrek, merupakan 

kalender yang biasa namun dengan tampilan desain yang simple, dan minimalis 

menjadikan desain kalender ini tampil elegan. Hal ini karena perpaduan warna-warna 

pada tiap bulannya menjadikan desain kalender ini unik, menarik dan eklusif. 

Kedua, aplikasi fotografi bunga anggrek pada desain kalender meja ternyata 

dapat memberikan alternatif desain bagi perusahaan, instansi kalender meja atau majalah 

mengenai bunga anggrek. Desain kalender meja ini terdiri dari tiga belas halaman dengan 

ukuran 13 x 23 cm, media yang digunakan adalah tinta warna di atas ivory laminasi doff  

beserta deskripsi karya dan analisis karya. Karya dari bulan Januari sampai Desember 

beserta cover kalender, berupa kalender meja dengan aplikasi fotografi bunga anggrek. 

Dalam karya, dominasi warna cerah dan gelap merupakan ciri khusus dari desain 

kalender ini. Warna-warna cerah seperti merah, orange, ungu, kuning, hijau, putih dan 

warna hitam pada tampilan tiap-tiap bulannya. 

 

B. Saran 

 Dalam penyelesaian pembuatan karya, dapat diberi saran sebagai berikut: 

pertama, bagi desainer karya ini memberikan penambahan ilmu dalam pengaplikasian 

fotografi yang dijadikan sebagai objek dalam desain kalender meja. Karya ini dapat 

menjadi inspirasi bagi desainer-desainer lain dalam menciptakan desain kalender meja. 
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Bagi desainer-desainer selanjutnya, agar dapat menyempurnakan desain dengan 

menyajikan tampilan desain kalender yang dapat dipromosikan/disebar menjangkau ke 32 

wilayah di Indonesia. Dalam perancangan desain kalender ini penulis merasa belum 

merata penyebaran zona untuk divisualisasikan dalam tiap-tiap bulan kalender meja 

tersebut. Daerah/zona yang belum disebar dalam distribusi adalah zona I yaitu, Depok, 

dan Bekasi, zona II yaitu Bali, zona III yaitu Banten, Sumatera I (Sumatera Utara), 

Sumatera III (Lampung, Bengkulu), zona IV Indonesia Tengah (Nusa Tenggara Barat, 

Nusa Tenggara Timur) dan Indonesia Timur (Maluku). 

Bagi perusahaan, desain kalender meja menjadi media promosi yang tepat, efektif 

dan efisien dalam penyebaran dan memperluas cakrawala dan pengetahuan yang 

bermanfaat kepada khalayak luas. Hal ini sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang 

menginginkan berperan aktif dalam mengembangkan inovasi dan jejaring pemasaran 

pengetahuan secara berkelanjutan. 

Bagi masyarakat, karya ini merupakan pengetahuan tentang bunga anggrek 

sebagai tanaman hias favorit. Hal ini menjadi sumber inspirasi masyarakat agar lebih 

menjaga kualitas bunga anggrek di Indonesia agar tidak punah dan hilang.  
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