
TUTORIAL MEMBUAT POSTER   

Oleh:  Supradaka S.Pd,. M.Pd  

Langkah-langkah:  

1. Siapkan Foto Anda sendiri yang bagus dan menarik untuk Stoping Power (pusat perhatian) 

dalam pembuatan poster. Serta Logo Instansi pembuat poster.  

 

4. Pilih Ukuran kertas A4 (width: 210mm, Height: 297 mm, Resolution: 72 (ini untuk 

keperluan desain saja, tetapi kalau untuk dicetak harus minimal 300 ), Color mode: RGB 

Color (kalau mau dicetak harus pakai CMYK)  

  

      atau         

2 . Bu ka Sowftware Adobe Photoshop.   

3 . File > New  :   

  

Foto   Anda   



  

5. File > Place (Pilih gambar yang telah anda siapkan)  

 

Tekan Shift pada keyboard anda dan tariklah pojok kanan / kiri gambar (untuk memperbesar 

gambar supaya tetap proporsional).  

6. Setelah gambar memenuhi halaman kerja, kemudian tekan tanda   √ (contreng/centang) 

untuk mengakhiri proses scalling.  

  

  

Tarik pada pojoknya   

Sambil tekan Shift    

pada keyboard   



 

 

Tekan tanda centang untuk 

mengakhiri prosesnya  

 

7. Membuat Teks untuk Poster yaitu tekan tanda:  T > tentukan Sizenya untuk Headline dan 

sub Headlinenya.  Untuk memberi garis luar /outline pada teks, silahkan masuk pada 

menu Layer > layer Style> Stroke, kemudian atur ketebalan garisnya dan pilih warnanya.  

  

  

  

  

  

8. Atur Komposisi gambar dan Teks supaya terlihat menarik dan menimbulkan Stoping  

Power. Dan jangan lupa siapkan logo untuk Instansi yang membuat poster ini  

  



  

9. Buatlah Closser, dengan menuliskan lembaga yang membuat Poster ini, dengan ukuran 

font biasanya keci (kurang lebih ukuran 12 pt)  

 

10. Simpan Gambar: File> Save As > Nama File(misalnya “Poster”) > JPEG atau PNG atau 

PDF Atau PSD atau TIF tergantung kebutuhan.  

Selamat mencoba semoga lebih bagus dan lebih kreatif  

  

  



Tutorial 

Membuat Poster Iklan Komersial sederhana dengan ADOBE PHOTOSHOP 

Supradaka,S.Pd., M.Pd 

1. File>new>international paper>A4>ok  

  

   

2. Membuat Backgroun iklan.  

Layer>new layer> beri nama Warna>Oke  

   



3. langkah membuat background:  

Gradient Tool> pilih warna yang cocok dengan desain iklan anda  

  

4. Tekan dan tarik Gradientoolnya (boleh dari atas ke bawah atau sebaliknya)  

  

5. Filter>filter galery> pilih efek yang sesuai>OKe  



  

6. File >Save as> beri nama Background iklan..untuk mengindari listrik padam dll.  

  

LANGKAH KEDUA:  

CARA MEMOTONG GAMBAR  

1. File>open>cari foto anda yang sedang membawa produk  

  



  

2. Klik Pen Tool> kemudian pilih objek yang mau dipotong>ikuti objek dengan titik pertama 

bertemu kembali dengan titik terakhir.  

  

  

  

  

  

  

3. Clik Convert poin toll (posisi sama di dalam pen tool/ada panah kecil dipojok)  



  

4. Convert pen tool>klik pada garis potongan pentool>akan muncul make selection  

 

  

  

  

  

5. Klik Make selection dan isiskan  pada Feather radius angka 2(dua)>oke  

  

  



  

6.kemudian CTRL + J untuk memotong dan membuat layer baru  

  

7. Tutup gambar mata pada layer background>aktifkan layer satu(seperti pada gambar di 

atas, layer satu berwarna biru)>kemudian CTRL+A dan langsung CTRL+C  

8. Langkah berikutnya, anda buka kembali Background Iklan yang telah anda buat 

tadi(langkah membuat background), kemudian ke menu EDIT>PASTE  



 

9. Kemudian masuk Move tool>contreng Show Transform Control> tekan Shift pada 

keyboar anda untuk memperbesar objek supaya proporsional.  

  

  



 

10. Membuat Headline,Subheadline, Body Copy, Closser.>tekan Tools T untuk membuat 

teks Iklan  

  

11. Untuk memberi kesan bayangan teks, ambil menu Filter> layer style>drop shadow  

  



  

12. Setelah desain kasar selesai simpan dalam bentuk File >save as > Desain Iklan PSD  

  



Tutorial Membuat Desain Kemasan Makanan 

 (Part -2) 

“Berhubung pada proses Part-1 masih banyak yang kurang memenuhi syarat 

dalam menjiplak pola, maka dilangkah  Part-2 ini, anda saya minta untuk 

membuka Google. 

LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN: 

1. Buka Google melalui Link berikut ini: 

https://www.google.com/search?q=gambar+Pola+kemasan&rlz=1C1OKWM_idID874ID874&oq=gam

bar+Pola+kemasan+&aqs=chrome..69i57.21269j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

2. Pilihlah Pola yang sesuai dengan produk makanan yang akan anda kemas. 

3.  Download pola tersebut dan buka di software Adobe Photoshop, untuk membuat desain 

kemasan makanan yang baru dan berbeda dengan kemasan merek yang lain. 

4. Buat halaman baru di adobe pothoshop dengan posisi kertas Landscape..caranya: 

 

5. Setelah muncul halaman baru, masuk ke menu: Image > Image rotation> 90 CCW 

https://www.google.com/search?q=gambar+Pola+kemasan&rlz=1C1OKWM_idID874ID874&oq=gambar+Pola+kemasan+&aqs=chrome..69i57.21269j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=gambar+Pola+kemasan&rlz=1C1OKWM_idID874ID874&oq=gambar+Pola+kemasan+&aqs=chrome..69i57.21269j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

6. File> Place.. masuk ke folder tempat menyimpan pola  yang di download dari google 

 

7. Mauk ke menu Layer > Rasterize > All layer..Tujuannya untuk merubah format vektor ke format 

bitmab, dan untuk membersihkan bidang kotak-kotak kecil  warna abu-abu , anda bisa mengambil 

Tools > Magig Wand tool > klik , kemudian delete. 

Tekan tanda ini 

Untuk menghilangkan 

tanda silang pada gambar 



 

8.  Untuk mengisi warna, anda masuk ke Tolls: Paint Bucket tool > pilih warna dan masukkan ke 

dalam bidang yang ada 

 

9. Masukkan warna yang sesuai dengan kehendak anda, supaya menjadi desain yang berbeda. 



 

10. Buat Brand / nama produk makan baru yang belum pernah ada di pasaran. 

 

11. Tambahkan foto produk makanan yang ada di dalam kemasan, agar lebih menarik. 



 

12. Desain sudah jadi  ,  File Save as > JPG  (jangan lupa file asli disimpan sendiri dalam bentuk PSD) 

 

 

 

SILAHKAN ANDA MEMBUAT DESAIN YANG LEBIH BAGUS, 

SESUAI KREATIVITAS ANDA MASING-MASING (HANYA 

KHUSUS PRODUK MAKANAN) 

 



 



TUTORIAL Motion Graphic untuk Pemula 
 Pernah kah anda melihat sebuah konten di website atau YouTube yang menggunakan 

sebuah gambar animasi bergerak-gerak atau tulisan yang bisa berkelap-kelip? Atau bahkan 

anda pernah melihat iklan yang bergerak-gerak di sebuah web dan menyuruh anda membuka 

iklan tersebut? 

 Nah, itu lah yang disebut motion graphic. Motion graphic terdiri dari dua kata, 

yakni motion yang berarti gerak atau pergerakan dan juga graphic yang berarti grafis. 

 Secara singkat,  motion graphic adalah cara membuat gambar animasi tersebut 

bergerak. Misalkan kamu membuka website yang membahas tentang transportasi umum dan di 

dalamnya kamu menemukan berbagai animasi beberapa kendaraan yang bergerak lucu dan 

akhirnya membuat website tersebut menarik. Jadi dapat disimpulkan bahwa animasi tersebut 

tidak hanya gambar, tetapi juga bergerak. 

 Nah Untuk praktikum Desain grafis Semester ini, berhubung tidak semua mahasiswa 

mempunyai software dan komputer yang mendukung pembuatan motion graphic, maka sebagai 

pengajar, saya menyarankan kepada anda semua untuk mendownload aplikasi motion graphic 

yang bisa digunakan di HP android anda untuk berlatih motion graphic, yang nantinya tetap kita 

gunakan sampai pada akhir perkuliahan semester ini, sebagai solusi pembuatan tugas akhir. 

Software pertama yang perlu anda download untuk latihan motion graphic adalah: 

Animated Text 

 – Text Animation Maker  

 

 

 

 



Tutorial 

 

 

LANGLKAH-LANGKAH membuat animasi text: 

1. Buka Aplikasi 

 

 

 

 

 

 

 
Tekan tanda Play ini untuk langkah berikutnya 

langkah 



2. Ketik kalimat untuk teks yang akan dianimasikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tekan tanda contreng/centang untuk langkah selanjutnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekan tanda ini utuk langkah selanjutnya 



4. Pilih background di galery anda, juga warna teks dan jenis animasinya 

 

5.  Menentukan ukuran gambar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilih warna teks dan Jenis huruf 

serta animasinya 

Tekan tanda ini untuk menentukan  

ukuran gambar (untuk latihan ini 

pilih ukuran 512 Pixel) 



6.  Pilih Setting 512 p  dan Landscape, kemudian > oke 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Save as video (otomatis dalam format Video MPEG-4) 

 

 



 Tutorial Cara membuat iklan 

Cara membuat iklan yang bisa masuk ke majalah. Tutorial ini sangat cocok 
untuk Anda jika Anda terbiasa denganAdobe InDesign & Adobe Illustrator 
dan ingin memulai dengan program tata letak yang sesuai dengan desain 
publikasi. 

Di bawah ini adalah hasil akhir yang akan kami garap. 

 

Langkah 1 

Buat dokumen baru dengan masuk ke File> New> Document. 

Klik Opsi Lainnya jika perlu, masukkan 1/8 (0,125) inci untuk Bleed. Bleed 
adalah area yang berada di luar dokumen yang dapat dicetak (disorot 
dengan warna kuning). Setiap karya seni yang perlu diperluas ke tepi 
halaman, setelah dicetak, harus menyentuh atau melewati garis merah. 
Garis merah adalah garis berdarah. 

Garis ungu adalah margin (disorot di bawah) dan secara otomatis 
ditetapkan pada 0,5. Anda dapat mengubah ini tetapi tidak perlu. 

Biarkan semua opsi lain apa adanya dan klik OK. 



 
Advertisement 

Langkah 2 

Seperti inilah dokumen Anda nantinya. 



 

Langkah 3 

Tambahkan judul ke halaman menggunakan Type tool (T). Klik dan seret 
dengan alat Jenis untuk membuat kotak. Ketik tajuk 'Form, meet Function.' 



 

Langkah 4 

Akses Palet Karakter dengan menekan Command T. Sorot teks Anda dan 
ubah font menjadi sesuatu yang lebih pas untuk judul. Ubah ukuran teks 
menjadi lebih besar dari 12 pt juga. 

Tahukah Anda? 

Judul dan teks dalam jumlah kecil dapat menggunakan font yang lebih 
dekoratif. Font-font ini disebut font Tampilan atau tipe Tampilan. salinan 
tubuh (teks utama yang digunakan untuk iklan atau publikasi) harus 
menggunakan font yang tidak dekoratif dan mudah dibaca. Untuk teks 
dalam jumlah besar disarankan untuk menggunakan font serif. 



 

Langkah 5 

Kami akan menyelaraskan teks ke tengah halaman. Pergi ke Jendelau > 
Ketik & Tabelu > Paragraf. Sorot teks Anda dengan alat Type atau dengan 
mengklik kotak teks dengan alat Seleksi kemudian tekan Align Center 
seperti yang disorot di bawah ini. Buka Window > Object & Layout > Align, 
pilih Align to Page dari daftar drop-down, lalu pilih Align Horizontal Centers. 



 

Langkah 6 

Untuk menambahkan gambar ke tata letak klik pada alat Bingkai Persegi 
Panjang (F) lalu gambarkan kotak ... 



 

Langkah 7 

Dengan kotak Anda masih dipilih pergi ke Fileu003e Place dan pilih 
gambar atau karya seni yang ingin Anda gunakan. 

Setiap kali Anda bekerja dengan gambar atau grafik yang perlu dicetak, 
Anda harus memastikan bahwa mereka diformat dengan benar. Pastikan 
gambar Anda: 

• 300 dpi (untuk gambar raster) 
• CMYK, grayscale, duotone atau bitmap (NO RGB) 
• Disimpan sebagai eps atau tiff (untuk gambar raster) 
• Disimpan sebagai eps (untuk gambar vektor) 



 

Langkah 8 

Perhatikan di bawah ini bahwa gambar saya telah ditempatkan di dalam 
kotak tetapi seluruh gambar tidak terlihat. Untuk memperbaiki Kontrol ini, 
klik pada gambar ... 



 

Langkah 9 

Gulir ke pas > pas konten secara proporsional. 

 

Langkah 10 

Gambar Anda sekarang benar-benar terlihat. 



 

Langkah 11 

Anda dapat skala gambar yang lebih besar atau lebih kecil tergantung 
pada bagaimana Anda ingin memasukkannya. Untuk mengubah ukuran 
gambar tahan Command Shift, lalu klik dan seret salah satu sudut gambar 
untuk skala itu secara proporsional. 

 

Langkah 12 



Saya telah memutuskan bahwa saya ingin gambar saya diputar sedikit 
demi komposisi. Untuk memutar gambar pilih itu, pilih alat Putar (R) lalu 
klik dan seret pada gambar. 

 

Langkah 13 

Gambar lebih banyak kotak menggunakan alat Bingkai Persegi Panjang 
dan tempatkan gambar lain di dalam tata letak. 

CATATAN: Saat menempatkan gambar di dalam InDesign, Anda mungkin 
memperhatikan bahwa gambar tidak terlihat berkualitas setinggi 
seharusnya. Ini adalah hasil dari Kinerja Display. Untuk meningkatkan 
kecepatan kinerja InDesign, gambar ditampilkan pada berbagai tingkat 
kualitas. Untuk mengubah cara gambar ditampilkan, buka Viewu003e 
Display Performance dan pilih pengaturan yang diinginkan. 



 

Langkah 14 

Selanjutnya kita akan menambahkan salinan tubuh di bawah gambar. 
Gambar kotak teks menggunakan alat Type. 

 

Langkah 15 



Untuk keperluan tutorial ini kita akan menggunakan Teks Placeholder (teks 
yang untuk tujuan tata letak awal). Dengan kotak teks Anda dipilih, pergi ke 
Ketiku003e Isi dengan Teks Placeholder. 

 

Langkah 16 

Teks Placeholder mengisi kotak teks dengan jumlah teks yang tepat untuk 
ukuran kotak. Teks Placeholder biasanya digunakan saat Anda mendesain 
iklan, publikasi, atau dokumen apa pun yang Anda tidak memiliki teksnya. 
Ini memberi pengunjung gambaran tentang bagaimana tata letak akan 
terlihat ketika itu selesai. Anda dapat menggunakan kombinasi Teks 
Placeholder dan teks aktual (seperti yang kita miliki) jika situasinya 
membutuhkannya. 



 

Langkah 17 

Pilih baris teks pertama dan ketikkan 'Perangkat seluler baru terpanas'. 

Ubah font menjadi sesuatu yang sedikit lebih menarik. Kemudian ubah 
ukuran teks menjadi sedikit lebih besar, tetapi tidak sebesar judul. Anda 
tidak ingin kedua garis ini bersaing secara visual satu sama lain. 

CATATAN: Merah plus yang disorot di bawah ini menunjukkan bahwa ada 
lebih banyak teks yang sedang dipotong. Untuk melihat teks lainnya cukup 
ambil salah satu sudut bawah kotak teks dan rentangkan. Teks ini sedang 
dipotong karena kami telah meningkatkan ukuran baris pertama. 



 

Langkah 18 

Untuk bagian teks Placeholder dari salinan tubuh saya telah memutuskan 
untuk menggunakan font yang disebut Franklin Gothic. 

Tambahkan pengembalian keras setelah baris teratas sehingga ada ruang 
di antara itu dan teks Placeholder. Sesuaikan ruang antara garis secara 
bersamaan dengan memilih semua baris paragraf ini di samping yang 
pertama, kemudian menyesuaikan Leading (disorot di bawah) menjadi 
beberapa poin lebih besar. Kami menyesuaikan Leading karena ketika teks 
semakin besar Leading juga harus ditingkatkan sehingga teks tetap mudah 
dibaca. Kami memilih semua baris di samping baris pertama karena 
mengubah Leading dengan baris pertama yang dipilih akan membuat 
ruang di atas paragraf mengembun, yang bukan yang kita cari. 



 

Langkah 19 

Gunakan Pen tool (P) dan gambar garis vertikal untuk memisahkan 
paragraf informasi dari informasi harga. 

 



Langkah 20 

Gambar kotak teks dan masukkan '$199 *' di dalamnya. 

 

Langkah 21 

Alih-alih mengubah ukuran font tanda dolar dan tanda bintang, kami akan 
menerapkan Superscript untuk mereka. Pilih tanda dolar kemudian di 
Palette Karakter, pilih segitiga Flyout (disorot di bawah) dan pilih 
Superscript. 

 

Langkah 22 

Pilih tanda bintang dan ulangi langkah terakhir. Sekarang, tanda dolar dan 
tanda bintang tidak besar dan jangan terlalu banyak perhatian pada diri 
mereka sendiri! 



 

Langkah 23 

Tambahkan harga produk di bawah. 

 

Langkah 24 

Untuk membuat garis putus-putus yang melampaui harga setiap model, 
kami akan menggunakan apa yang disebut dot leader. Sorot semua teks 
dan tekan Command Shift T. Taruh titik di ruang yang disorot di bawah ini. 
Dengan teks yang masih disorot klik tepat di atas penggaris di mana pun 
Anda ingin harga mulai. 



 

Langkah 25 

Hapus centang teks Anda, masukkan kursor Anda di akhir baris pertama 
(setelah Gigabyte) lalu tekan tombol tab. Anda sekarang akan memiliki 
garis putus-putus yang membentang sepanjang ruang. Pergi ke baris 
kedua dan ketiga dan tekan tab juga. Tutup dialog Tab dengan menekan 
lingkaran di sudut kiri atas. 

 

Langkah 26 

Masukkan harga setelah titik-titik dan Anda sudah siap! 



 

Langkah 27 

Menggunakan alat Bingkai Persegi Panjang, tempatkan persegi panjang 
lain dan tambahkan logo Anda ke sana. Tempatkan gambar ini di sudut 
kanan bawah tata letak. 

 

Langkah 28 

Seperti inilah tata letak Anda sekarang. 



 

Langkah 29 

Anda dapat menggunakan warna pra-format InDesign atau Anda dapat 
membuatnya sendiri. Kami akan menambahkan warna khusus baru ke 
dokumen. 

Pastikan Anda tidak memiliki teks atau gambar yang dipilih. Dalam Palet 
Swatch (Windowu003e Swatch) pilih segitiga Flyout dan pilih New Color 
Swatch. 

Untuk Proses Pemilihan Jenis Warna. Untuk Mode Warna Pilih CMYK. 
Masukkan C = 34, M = 3, Y = 100, dan K = 0, lalu tekan OK. 



 

Langkah 30 

Warna baru Anda ditambahkan ke Palet Swatch. 

 

Langkah 31 



Pilih teks yang ingin Anda ubah warnanya, lalu pilih warna dari Palet 
Swatch. Pastikan Anda memiliki warna Isi di atas, yang bertentangan 
dengan warna goresan di atas. Opsi mana pun yang ada di atas (goresan 
atau isian) adalah opsi warna yang akan diterapkan. 

 

Langkah 32 

Anda dapat memilih beberapa kotak teks sekaligus dan mengubah warna 
teks secara bersamaan. 



 

Langkah 33 

Pilih garis yang membagi paragraf dan informasi harga dan beri warna 
stroke dari Kertas (putih). 

 



Langkah 34 

Latar belakang harus berwarna hitam pekat sehingga kami akan 
menambahkan contoh baru yang akan memberi kami warna hitam sangat 
gelap (disebut Rich Black). Dari menu Flyout Swatches pilih New Color 
Swatch. Untuk Jenis Warna pilih Proses. Untuk Mode Warna pilih CMYK. 
Masukkan C = 40, M = 30, Y = 20, dan K = 100, lalu klik OK. 

 

Langkah 35 

Gambar persegi panjang dan isi dengan swatch hitam yang baru saja Anda 
buat. Hitam ini berbeda dari dua warna hitam lainnya yang ada di dokumen 
secara default. Dua hitam standar (Hitam dan Registrasi) digunakan untuk 
tujuan lain. 

PENTING: Jangan pernah gunakan Rich Black untuk teks kecil (misalnya 
body copy) karena akan membuat teks pada dokumen cetak Anda terlalu 
jenuh. Alih-alih gunakan Hitam standar untuk menyalin tubuh atau teks 
kecil yang perlu hitam. 



 

Langkah 36 

Kirim persegi panjang hitam ke bagian belakang dokumen dengan 
memilihnya dan memilih Objectu > Arrangeu > Send to Back. 



 

Langkah 37 

Pilih paragraf teks dan beri warna isian putih dengan memilih Kertas. 



 

Langkah 38 

Tambahkan penafian ke bawah. Anda dapat mengatur opacity teks dengan 
menyorotnya dan di Palette Efek (Window > Efek) mengubah Opacity 
menjadi sekitar 20%. 

Ini akan menyelesaikan tata letak! 

 

Langkah 39 

Setelah desain Anda selesai, Anda dapat mengemasnya untuk dicetak. 
Pengemasan dokumen untuk cetak mengumpulkan semua gambar, grafik 



dan font yang digunakan. Dengan cara ini, Anda tidak perlu berburu untuk 
setiap elemen secara individual. Setelah desain Anda dikemas, itulah file 
yang Anda kirim ke printer. 

Untuk mengemas dokumen, simpan dan buka Fileu > Paket. Jika Anda 
telah melakukan semuanya dengan benar, Anda akan melihat dialog di 
bawah ini. Namun, jika ada sesuatu yang ditentukan oleh InDesign sebagai 
masalah yang mungkin terjadi, Anda akan diberi tahu. 

Anda harus diarahkan ke dialog di bawah ini jika tidak ada masalah 
potensial dalam dokumen Anda. Anda dapat memasukkan informasi pada 
layar ini untuk referensi fasilitas pencetakan. 

CATATAN: Anda akan diminta untuk menyimpan file yang dikemas ke 
suatu lokasi. Simpan ke tempat yang sesuai, mungkin desktop Anda. 

Klik lanjutkan. 

 

Langkah 40 



Anda akan mendapatkan pesan yang pada dasarnya menyatakan bahwa 
font tidak dapat didistribusikan secara bebas kecuali jika Anda mengirim 
dokumen untuk dicetak. Klik OK. 

 

Langkah 41 

Dokumen Anda akan dikemas ke dalam kategori berikut. Font, instruksi, 
'Ad.indd' (dokumen Anda) dan tautan. 

 

Langkah 42 



Inilah tampilan di dalam folder font. Untuk mencetak dokumen, Anda 
memerlukan dua versi font, font printer dan font layar. InDesign secara 
otomatis mengemas kedua versi untuk Anda. Mungkin terlihat lebih banyak 
font daripada yang Anda gunakan untuk dokumen, tetapi bahkan memilih 
bobot yang berbeda (seperti huruf tebal) atau gaya (seperti huruf miring) 
akan memerlukan font layar dan printer sendiri. 

 

Langkah 43 

Berikut ini semua gambar yang kami gunakan untuk dokumen ini. 

 

Langkah 44 

Seperti inilah tampilan file 'instructions.txt'. Informasi ini dihasilkan secara 
otomatis dan memberikan orang itu pekerjaan pencetakan tinjauan lengkap 
tentang bagaimana file itu dibuat. Mereka dapat dengan cepat melihat ini 
untuk mengetahui apakah ada masalah dengan cara file itu diatur. 



 

Langkah 45 

Atau, Anda mungkin ingin mengirim iklan kepada seseorang versi PDF 
sebelum Anda mengirimkannya untuk dicetak. Jika ini masalahnya, dengan 
dokumen Anda buka buka File > Ekspor pilih PDF dari daftar drop-down di 
bagian bawah halaman dan pilih lokasi untuk menyimpan PDF. Setelah itu, 
Anda akan disajikan dialog berikut. 

Di bawah Anda akan melihat bahwa saya memilih Marks and Bleeds di 
sebelah kiri. Di bawah menu ini saya menentukan bahwa saya ingin 
menggunakan Semua Tanda Printer. Ini akan membuat PDF yang memiliki 
semua tanda di langkah berikutnya. Tanda-tanda ini memberi pemirsa ide 
yang kuat tentang bagaimana file akan dipangkas. Kotak berwarna (bilah 
warna) tidak mewakili semua warna yang digunakan pada dokumen, 
melainkan yang digunakan selama proses pencetakan itu sendiri. 

Anda dapat menentukan banyak opsi di sini. Opsinya sangat luas, jadi 
Anda harus melihat sendiri dan menjelajahi semua fitur untuk diri sendiri! 



 

Gambar akhir 

Ini adalah iklan terakhir. Anda baru saja mempelajari dasar-dasar cara 
membuat iklan di Adobe InDesign! 



 
 



Tutorial 

Membuat storyboard dengan Program Canva 

1. Buka program canva dengan memasukan email 

2. Memilih jenis template: 

 
 

3. Ketik “Storyboard” akan muncul sebagai berikut: 

 
 

 



4. Pilih salah satu bentuk panel storyboard ; 

 

 
 

5.  Klik Use this template pada pojok kanan atas 

 

 
 

 



6. Mengunggah/upload gambar yang telah dibuat ke program 

canva, dengan cara memilih menu Upload: 

 

 

7. Pilih Upload Media dan klik Image 

 
 

 

 



8. Pilih Device untuk mengambil gambar dari data yang disimpan 

pada Folder computer: 

 
 

9. Pilih salah satu gambar dan Klik open: 

 
 

 

 

 



10.  Tunggu loading gambar sampai selesai: 

 
 

11. Klik salah satu panel gambar yang akan kita ganti dengan 

gambar baru hasil unggahan kita. 

 
 

 

 

 



12. Pilih  gambar yang akan dimasukkan kedalam panel 

terpilih tadi: 

 
 

13. Tekan dan dorong pada gambar terpilih untuk dimasukkan 

ke dalam panel, kemudian atur ukurannya dengan menarik 

salah satu sudut sisi gambar gambar.  

 
 



14. Mengganti teks pada kolom Judul dan kolom lainnya, 

dengan cara, klik pada teks yang tersedia terus tinggal ganti 

kalimatnya: 

 
 

15. Jika ingin menambah halaman baru untuk storyboard, 

cukup tekan Icon Duplicate page: 

 



16.Setelah semua Teks diganti dengan naskah iklan yang ada, 

maka Langkah terakhir tinggal download hasil akhir dari 

storyboard dalam format PDF. 

 
 

 

 

 

 



Tutorial  

Membuat template Window Chit Chat News dengan Canva: 

1. Buka canva 

 

 

 



 

 

2. Pilih menu buat desain pada pojok kanan atas , kemudian pilih presentasi 

 

 

 

 



 

 

3.  Pilih menu Latar  

 

 

 



 

 

4. Pilih salah satu latar yang cocok dengan tema acara pemberitaan / anda bisa down load dari internet   

 

 



 

 

5. Pilih menu Unggah foto/video untuk mengambil foto anda, (studio TV dan suasana di lapangan/lokasi yang di download dari internet) 

 



 

 

6. Masukkan Foto/video suasana presenter di studio dan reporter, serta  susana lokasi 

 

 

 
Video Reporter Video Presenter 



 

7 .Membuat Judul Program Berita : Pilih menu teks > kemudian tambahkan judul 

 

 

 

 



 

8. buat Judul dan berilah Efek , serta jika butuh elemen tambahan ambil pada menu elemen 

 



 

 

 

 

 

 



9.  membuat template judul berita pilih elemen > bentuk (pilihlah sesuai dengan kreasi anda) 

 



 

 

 

 

 

 



10.  Klik dan tahan teks dan tanda gabar untuk ” digabung” kemudian Copy dan perkecil Judul program berita untuk di tempel pada template 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



11. Tuliskan Judul Berita yang anda buat pada template, dengan memilih menu teks > tambahkan sub judul 

 

 

 

 

 



12. Kemudian didownload sesuaikan format yang dibutuhkan 

 

 

 



 



 

 

 

 



Tutorial GRAFIS TV 
UNTUK 



Cara membuat Tampilan News Grafis Televisi:

• Membuat Still Background/latar 
tidak bergerak untuk 

Presenter /News Anchor dengan 
adobe photoshop (software yang 
biasa digunakan di media televisi)

Langkah 1:

Mengambil Potongan grafis dari 
opening berita 



Langkah ke-2
• Membuat Bingkai Chromakey/alpha chanel, yang fungsinya untuk 

memasukkan Video dari editing ataupun dari Switcher studio.

Background 
tembus video



• Langkah ke – 3

• Tambahkan Logo berita



Langkah ke 4
• Masukkan template setelah ada presenter



Presenter / anchor berita harus pakai green screen


