
Teori Desain Poster 

 

Pengertian Poster 

Poster merupakan salah satu media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar ataupun 

kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. 

Poster biasanya dipasang ditempat-tempat umum yang dinilai strategis seperti sekolah, kantor, 

pasar, mall dan tempat-tempat keramaian lainnya. Informasi yang ada pada poster umumnya 

bersifat mengajak masyarakat. 

Situs ensiklopedia online terbesar Wikipedia juga memberika pengertian poster sebagai sebuah 

karya seni grafis yang dibuat dengan perpaduan antara huruf dan angka diatas kertas yang 

ukurannya relatif besar. Poster ini umumnya ditempel didinding atau permukaan yang relatif 

datar ditempat-tempat umum yang ramai agar informasi dan pesan yang ada didalam poster 

tersebut bisa tersampaikan kepada masyarakat. 

Mengenal Ciri-ciri Poster 

Sama seperti media publikasi lainnya, poster juga memiliki ciri-ciri baik secara umum maupun 
khusus yang membedakannya dengan media informasi lainnya. Kalau kita melihat poster 
secara sekilas tentu tidak berbeda dengan brosur, pamplet, atau media pengumuman lainnya. 
Tapi jika cermati lebih dalam, poster memiliki perbedaan yang sangat mencolok. 

Ciri-ciri Poster 

1. Merupakan sebuah karya seni grafis yang memadukan unsur gambar dan kata-kata yang 
dibuat diatas kertas yang ukurannya relatif besar dengan tujuan agar lebih mudah dibaca 
masyarakat. 

2. Pada umumnya poster dipasang ditempat-tempat umum yang ramai oleh lalu lalang 
masyarakat seperti mal, pasar, alun-alun, dan tempat-tempat ramai lainnya agar banyak 
dilihat orang. 

3. Poster biasanya dibuat dengan tambahan unsur-unsur warna terang yang kontras, hal ini 
dimaksud agar menarik pernatian orang-orang untuk membaca pesan yang ada didalam 
poster tersebut. 

4. Ciri-ciri lainnya yang melekat pada poster adalah bahasanya yang relatif singkat, jelas, dan 
padat. Ini dimaksud agar pembaca dapat mencerna isi pesan tersebut dalam waktu yang 
relatif singkat 

5. Poster yang biasanya kita jumpai ditempat-tempat publik umumnya diserta dengan gambar 
yang menarik seperti desain yang keren, selebriti Hollywood, artis-artis terkenal, dan masih 
banyak lagi. 

6. Terakhir ciri-ciri poster yang harus diketahui adalah dapat dibaca sambil lalu, hal ini manjadi 
jawaban mengapa poster dibuat dengan singkat dan jelas, karena agar dibaca cepat sambil 
lalu. 
 

Syarat dan Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembuatan Poster 

 

Untuk membuat poster yang baik harusnya mengikuti syarat-syarat atau kaidah-kaidah 

tertentu yang harus diperhatikan. Syarat-syarat sebuah poster antara lain sebagai berikut 

1. Bahasa yang digunakan mudah dimengerti banyak orang. 
2. Kalimat dalam poster seharusnya singkat, jelas, dan padat. 



3. Akan lebih baik jika dikombinasikan dengan gambar yang menarik. 
4. Dibuat semenarik mungkin agar enak dilihat 
5. Bahan yang digunakan sebaiknya yang bagus dan tidak cepat rusak. 
6. Poster ditempatkan ditempat-tempat yang ramai. 

Selain ada syarat-syarat tertentu untuk sebuah poster, ada juga hal-hal yang harus 

diperhatikan dalam pembuatan sebuah poster. Hal-hal tersebut antara lain adalah sebagai 

berikut: 

1. Gambar dibuat dengan mencolok sesuai dengan ide. 
2. Kata-kata yang dibuat harus mudah diingat dan efektif. 
3. Tulisan dibuat dengan ukuran font yang besar agar mudah dibaca. 
4. Poster dipasang ditempat-tempat yang ramai. 

Tujuan Poster 

Tujuan dibuatnya poster adalah untuk mengajak, membujuk atau menghimbau masyarakat 

untuk melakukan sesuatu seperti yang telah ditulisakan dan digambarkan didalam poster 

tersebut. Tujuan poster tersebut harus tersampaikan kepada masyarakat banyak, untuk itu 

umumnya kita melihat poster-poster terpampang jelas ditempat-tempat yang begitu strategis 

seperti jalan-jalan utama, pasar-pasar, dan tempat-tempat lainnya. 

Mengenal Macam-macam Poster 

Macam-macam poster sangatlah beraneka ragam, akan tetapi memiliki satu kesamaan yaitu 

sifatnya yang mengajak atau membujuk masyarakat untuk melakukan sesuatu seperti yang 

"disuarakan" dalam poster. Tentunya kita lebih sering melihat poster niaga yang menjual 

barang dan jasa perusahaan atau poster kampanye ketika menjelang Pemilu atau Pilkada. 

Sebenarnya poster tidak hanya sebatas itu, masih ada poster-poster dengan isi dan tujuan lain. 

Dan inilah macam-macam poster yang biasa kita jumpai. 

Macam-macam Poster Berdasarkan Isinya 

1. Poster Kegiatan, yaitu poster yang isinya memberitahukan orang lain mengenai suatu 
kegiatan. Umumya dalam poster tersebut terdapat nama, tempat, dan waktu kegiatan yang 
akan diadakan tersebut. 

2. Poster Layanan Masyarakat, merupakan poster yang dalamnya berisikan informasi seputar 
pelayanan pemerintah kepada masyarakat setempat seperti dalam hal pendidikan, 
kesehatan, dan lain-lain. 

3. Poster Niaga, adalah poster yang isinya bujukan, rayuan, dan juga informasi tentang barang 
atau jasa yang adakan ditawarkan oleh perusahaan. Poster seperti ini seringkali kita 
dijumpai dimall-mall. 

4. Poster Pendidikan, ialah poster yang isinya seputar pendidikan atau semangat pendidikan 
seperti "Wajib Belajar 9 Tahun" yang banyak kita jumpai ditempat-tempat umum seperti 
alun-alun dan sekolah. 

  

http://posterina.blogspot.com/2014/04/mengenal-macam-macam-poster.html


Macam-macam Poster Berdasarkan Tujuannya 

1. Poster Afirmasi, yaitu poster yang tujuan dibuatnya adalah untuk memotivasi orang lain 
agar bisa sukses dikemudian hari. Poster ini umumnya banyak terdapat dalam bidang 
bisnis, pengembangan diri, dll. 

2. Poster Cheesecake, merupakan poster yang dibuat dengan tujuan menarik perhatian publik 
dengan membuat poster bergambar artis-artis terkenal, selebrity Hollywood, rock star 
dunia, dan lain-lain. 

3. Poster Film, adalah poster yang memiliki tujuan untuk mempromosikan sebuah film kepada 
masyarakat umum. Jika kita menonton film dibioskop, kita akan menemukan poster-poster 
film berjajaran. 

4. Poster Kampanye, ialah poster yang tujuan pembuatannya untuk mencari simpati dari 
khalayak ramai. Pada umumnya poster ini banyak ditemukan ketika akan menjelang Pemilu 
dan Pilkada. 

5. Poster Kelas, yaitu poster yang dibuat dengan tujuan memberikan motivasi dan dukungan 
kepada siswa agar rajin dan giat belajar. Poster ini tidak hanya ada disekolah, tetapi juga 
ditempat bimbel misalnya. 

6. Poster Komersial, merupakan poster yang memiliki tujuan untuk mempromosikan barang 
dan jasa sebuah perusahaan kepada masyarakat. Poster jenis ini banyak dijumpai ditempat-
tempat perbelanjaan. 

7. Poster Komik, adalah poster yang tujuan utama dibuatnya untuk mempromosikan buku-
buku komik agar dapat dikenal masyarakat dan membuatnya menjadi populer ditengah 
masyarakat. 

8. Poster Propaganda, ialah poster yang dibuat dengan tujuan menyemangati dan 
memberikan dorongan kepada para pembacanya. Poster ini banyak dijumpai ketika zaman 
kemerdekaan Indonesia. 

9. Poster Riset, yaitu poster yang memiliki tujuan untuk menginformasikan kegiatan riset dan 
penelitian sehingga masyarakat umumnya mengapresiasikan kegiatan seperti hal tersebut. 

10. Poster Wanted, merupakan poster yang umumnya dibuat untuk memberikan informasi 
kepada masyarakat tentang orang hilang atau perusahaan yang membutuhkan tenaga 
kerja. 

Memahami Tujuan Pembuatan Poster 

Tujuan poster secara umum adalah untuk memberika informasi kepada orang-orang yang 

membacanya mengenai suatu informasi yang dikemas dengan tulisa-tulisan yang singkat jelas 

dan padat. Pada umumnya poster dibuat semenarik mungkin dengan kombinasi antara gambar 

dan kata-kata yang dipasang ditempat-tempat umum yang terbilang strategis. Akan tetapi 

sebenarnya tujuan pembuatan poster ini ada banyak sekali, dan inilah beberapa point dari 

tujuan poster secara khusus: 

1. Memberikan semangat kepada para pembaca agar terus berjuang, umumnya ini adalah 
poster berjenis propaganda yang banyak beredar pada saat zaman-zaman kemerdekaan 
Republik Indonesia.  

2. Mencari simpati dari masyarakat umum, salah satu dari tujuan poster yang sering kita lihat 
ketika hari-hari menjelaang Pemilu atau Pilkada. Poster seperti ini biasanya disebut dengan 
poster kampanye. 

3. Memberikan informasi mengenai orang hilang atau orang yang dibutuhkan untuk 
dipekerjakan. Ini adalah poster "wanted" atau "dicari" yang seringkali terlihat dipinggir 
jalan atau pohon-pohon. 

4. Menarik perhatian publik, poster ini disebut juga dengan poster "cheesecake". Secara 
umum kita bisa melihat ada orang terkenal didalam poster tersebut seperti selebriti, artis, 
musisi, penyanyi, dll. 

http://posterina.blogspot.com/2014/04/memahami-tujuan-pembuatan-poster.html


5. Mempromosikan suatu film agar diketahui masyarakat banyak adalah tujuan dari poster 
film. Poster ini bisa kita lihat didalam suatu bioskop atau tempat-tempat umum yang 
sifatnya terbuka. 

6. Mempopulerkan buku komik kepada khalayak ramai, poster ini biasanya disebut sebagai 
poster komik. Poster ini bergambar karakter komik dan biasa dijumpai disekitaran toko-
toko buku.  

7. Memotivasi para pembaca agar menciptakan kehidupan yang lebih baik, ini merupakan 
tujuan yang ingin disampaikan pada poster affirmasi. Poster ini umunya terlihat pada 
bidang bisnis, kepemimpinan,dll  

8. Mempromosikan kegiatan riset kepada masyarakat umum khususnya para peneliti lain agar 
turut serta mengapresiasikan acara tersebut. Poster ini umumnya dibuat oleh lembaga 
pendidikan, riset, dll.  

9. Memotivasi siswa agar senantiasa giat dalam belajar, ini adalah tujuan dibuatnya poster 
kelas. Poster kelas ini tidak selalu ada diruangan kelas sekolah, tetapi juga diruang bimbel 
dan lembaga pendidikan lain.  

10. Mempromosikan barang dan jasa suatu perusahaan kepada konsumen, ini adalah sifat dari 
poster komersil atau poster niagar yang banyak kita lihat ditempat-tempat umum yang 
strategis. 

5 Contoh Poster Bahasa Inggris Paling Menarik 

Contoh poster berbahasa inggris paling manarik yang pernah dibuat: 

 

Source : https://www.flickr.com/photos/michaelgottschalk/5953218512/ 

http://posterina.blogspot.com/2014/04/contoh-poster-bahasa-inggris-paling.html
https://www.flickr.com/photos/michaelgottschalk/5953218512/


Contoh Poster Bahasa Inggris Film Avatar 

 

Source : https://www.flickr.com/photos/35782573@N06/4565709682/ 
 

Poster diatas merupakan salah satu contoh poster berbahasa inggris paling menarik yang 
pernah dibuat, yaitu poster film Avatar. Poster tersebut dibuat dengan gambar yang luar biasa 
keren, font yang indah seperti zaman China dahulu serta kata-kata yang membuat kesan film 
tersebut makin menarik seperti "From The Director of Titanic" atau yang dalam bahasa 
Indonesia berarti "Dari Sutradara Film Titanic" dimana kita semua tahu bahwa Titanic 
merupakan salah satu film terlaris sepanjang masa. 
 
Contoh Poster Bahasa Inggris Film The Avengers 
 

 
Source : https://www.flickr.com/photos/davidcummings62y/7018784471/  

Poster Marvel's The Avenger diatas luar biasa kerennya, tentu akan banyak orang yang bilang 

kira seperti ini "posternya aja udah keren, apalagi filmnya". Nah oleh karena itu perusahaan 

membuat media publikasi sedemikian rupa termasuk poster untuk menarik minat masyarakat 

untuk menonton film tersebut. Point yang menarik dari poster tersebut adalah berkumpulnya 

Superhero seperti Iron Man, Thor, Hulk, Captain Amerika dan superhero-superhero lainnya 

ditengah kota yang rawan akan kehancuran. 

https://www.flickr.com/photos/35782573@N06/4565709682/
http://www.imdb.com/title/tt0499549/
https://www.flickr.com/photos/davidcummings62y/7018784471/


Contoh Poster Bahasa Inggris Untuk Komersial / Niaga 

Contoh Poster Bahasa Inggris Iklan Adidas 

 

Source : https://www.flickr.com/photos/12204773@N07/1245005846/ 

 

Adidas merupakan salah satu perusahaan peralatan dan perlengkapan olahraga terbesar 
didunia yang membuat media-media pemasarannya menarik termasuk poster dalam hal ini. 
Kita bisa melihat dari kerennya poster (diatas) yang dibuat dengan icon pesebokbola terkenal 
David Beckham, background jembatan Golden Gate, dan tak lupa slogan Adidas "Impossible is 
Nothing". Contoh poster yang seperti ini bisa kita jadikan sebagai referensi atau bahan rujukan 
untuk membuat poster yang "awesome". 

Contoh Poster Bahasa Inggris Iklan Nike 

 

Source : https://www.flickr.com/photos/thehappyrower/3836181077/ 

 

Sama seperti Adidas, Nike juga merupakan salah satu perusahaan terbesar didunia dalam 
bidang peralatan dan perlengkapan olahraga. Media-media pemasaran Nike juga menarik 
untuk dicermati, salah satunya adalah poster. Poster diatas merupakan poster perusahaan 
Nike dengan kata-kata (quote) dari pelari jarak jauh kenamaan asal Amerika Serikat yang 
bernama Steve Prefontaine, quotenya seperti ini "Somebody may beat me but they are going to 

have to bleed to do it". 

 

Apa Itu Poster Niaga? Seperti Apa Contohnya? 

Poster niaga banyak jika jumpai ditempat-tempat umum yang ramai dengan lalu lalang orang 

seperti mal-mal, pasar-pasar, jalan-jalan protokol, dan tempat-tempat ramai lainnya. Poster-

poster yang terpampang tersebut tentulah beraneka ragam, ada yang menarik ada juga yang 

tidak, ada yang enak dibaca ada juga yang tidak, ada yang lucu dan ada juga yang tidak. Secara 

umum poster yang bertujuan untuk promosi dagang dibuat dengan tampilan yang menarik dan 

https://www.flickr.com/photos/12204773@N07/1245005846/
https://www.flickr.com/photos/thehappyrower/3836181077/
http://posterina.blogspot.com/


kata-kata yang membujuk. Oke, selanjutnya kita bahasa mengenai poster niaga serta contoh-

contoh posternya secara singkat. 

 

Source : https://www.flickr.com/photos/36646501/5359794294/ 

Apa itu Poster Niaga? 

Poster niaga adalah poster yang tujuannya untuk mempromosikan barang dan jasa yang dijual 

oleh suatu perusahaan kepada konsumen luas dan membujuknya agar membeli produk yang 

ditawarkan tersebut. Poster niaga juga memiliki nama lain yaitu poster komersial, karena 

memang tujuannya untuk bisnis yang sifatnya komersial. Tentu kita pernah melihat poster-

poster dagang ditempat-tempat umum, dan ternyata hal tersebut memiliki kesamaan yaitu 

poster komersial dibuat semenarik mungkin agar bisa menarik perhatian masyarakat luas 

untuk melihat dan mencermati barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan. 

Contoh Poster Niaga 

 

Sumber : https://www.flickr.com/photos/7368678@N03/1036621088/ 

Contoh poster niaga yang menarik adalah poster promosi dari Ouval Reserach seperti gambar 

diatas. Poster tersebut memadukan gambar yang menarik (wanita yang menutupi mulutnya 

dengan jaketnya) dengan warna-warna kontras (terang). Didalam poster tersebut juga nama 

atau model dari jaket tersebut, bahan yang dibuat untuk jaket tersebut serta tak ketinggalan 

alamat outlet dari Ouval Reserach. 

http://posterina.blogspot.com/2014/04/poster-niaga.html
https://www.flickr.com/photos/36646501/5359794294/
https://www.flickr.com/photos/7368678@N03/1036621088/


 

Sumber : https://www.flickr.com/photos/77154487@N08/7140575821/ 

XL Axiata merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi dan informasi terkemuka di 

Indonesia yang selalu membuat media-media promosinya menjadi menarik, termasuk poster 

yang ada diatas. Poster niaga XL tersebut memadukan gambar model cantik dan juga promo-

promo menarik seperti kecepatan internet hingga 3,6 Mbps, kualitas HD dan juga 

menggunakan teknologi terbaru yaitu 3,75G. 

 

Source : https://www.flickr.com/photos/broframestone/12607827313/ 

Poster niaga diatas berupa poster menu makanan dari Baba Rafi disalah satu outlet di 

Malaysia. Perlu dicatat bahwa Baba Rafi merupakan perusahaan waralaba berbasis 

kuliner/makanan terkemuka asal Indonesia. Kembali lagi ke poster, poster tersebut sangat 

menarik karena memadukan gambar yang menggugah selera yang disusun sedemikian rupa 

dengan kombinasi warna yang begitu mempesona. 

 

  

https://www.flickr.com/photos/77154487@N08/7140575821/
https://www.flickr.com/photos/broframestone/12607827313/


Apa Itu Poster Pendidikan? Seperti Apa Contohnya? 

Poster pendidikan ini seringkali kita lihat, umumnya terpampang dilembaga-lembaga 

pendidikan seperti sekolah, tempat bimbel, tempat kursus dan juga dijalan-jalan protokol. 

Poster-poster pendidikan umumnya berisi tentang slogan-slogan yang bertemakan pendidikan 

seperti "Wajib Belajar 9 Tahun", "Ayo Kita Raih Masa Depan Gemilang Melalui Pendikan" 

dengan perpaduan gambar-gambar pelajar atau mahasiswa. Dan inilah pembahasan singkat 

mengenai poster pendidikan beserta contohnya. 

 

Source : https://www.flickr.com/photos/mei-b/6149558476/meta/ 

Apa Itu Poster Pendidikan 

Poster pendidikan merupakan media publikasi yang bertemakan pendidikan yang umumnya 

berisikan tentang motivasi, ajakan, bujukan untuk mengajak masyarakat Indonesia utamanya 

para pelajar dan mahasiswa untuk lebih giat lagi menuntut ilmu. Poster-poster yang 

bertemakan pendidikan seharusnya dibuat lebih menarik dengan perpaduan gambar dan kata 

kata yang dapat "menyentuh hati" sehingga para pembacanya (khususnya kaum muda) bisa 

terketuk dan menjadi manusia pembelajar. 

Contoh Poster Pendidikan 

 

Source : http://gramandha.deviantart.com/art/Anag-Desa-Poster-212518763 

http://posterina.blogspot.com/2014/04/poster-pendidikan.html
https://www.flickr.com/photos/mei-b/6149558476/meta/
http://gramandha.deviantart.com/art/Anag-Desa-Poster-212518763


Poster pendidikan yang dibuat oleh Gramandha Wega melalui akun Deviantartnya ini sangat 

menarik sekali untuk dicermati bersama. Bisa kita lihat poster ini berisikan tentang kritikan 

kepada Pemerintah mengenai pendidikan kita yang begitu mahal dan tidak pro kepada 

masyarakat kurang mampu. Lihat saja wajah pelajar diatas dan kata kata seperti "Setiap Orang 

Berhak Sekolah!", "Jangan Halangi Langkah Kami". Terus terang saya salut kepada si pembuat 

poster, terima kasih mas Gramandha atas karyanya. 

 

Source : aulia87.wordpress.com/tag/poster/ 

Poster pendidikan diatas juga bisa dibilang menarik, menurut yang tertera pada watermarknya 

poster tersebut dibuat oleh perpustakaan Universitas Indonesia. Poster tersebut dikatakan 

menarik karena memadupadankan gambar buku dengan kata-kata bernuansa pendidikan 

seperti "Raih Ilmu Bersama Buku" dan "Untuk Masa Depan Yang Lebih Baik" dengan font yang 

indah dan susunan kata yang menarik. Terima kasih tim dari perpus UI yang telah membuat 

poster ini dengan sangat menarik. 

 

Source : http://edukasi-sepanjang-masa.blogspot.com/2011_12_01_archive.html 

 

Poster pendidikan diatas juga termasuk poster yang menarik, poster ini merupakan seruan, 
ajakan, dan kobaran semangat agar masyarakat Indonesia senantiasa giat dalam belajar. Lihat 
saja kata-kata yang bertulisakan "Long Life Education for Indonesia" artinya "Pendidikan 
Sepanjang Masa Untuk Indonesia" yang mengartikan kita harus senantiasa belajar sampai mari 

http://edukasi-sepanjang-masa.blogspot.com/2011_12_01_archive.html


kelas. Poster ini juga memperlihatkan seorang pemuda yang sedang membaca buku yang 
menjadi simbol untuk kita agar selalu belajar. 

Apa Itu Poster Lingkungan? Seperti Apa Contohnya? 

Tentunya kita pernah melihat poster lingkungan ditempat-tempat publik seperti alun-alun kota, jalan-

jalan protokol, pasar-pasar dan tempat-tempat publik lainnya, pada umumnya poster ini menghimbau 

dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar kita agar 

bersih dan sehat. Mengingat begitu pentingnya peran poster tersebut, mari kita sedikit memahami apa 

itu poster lingkungan dan seperti apa contoh poster tersebut yang ada ditempat-tempat umum. 

 

Source : https://www.flickr.com/photos/50018946@N05/5685533051/ 
 

Apa Itu Poster Lingkungan? 

Poster lingkungan adalah poster yang isinya seputar lingkungan yang tujuannya memberikan 

informasi serta mengajak masyarakat luas agar bersama-sama menjaga lingkungan sekitar. 

Contoh kalimat yang umum terdapat pada poster lingkungan biasanya bernada persuasif 

seperti "Mari Bersama Menjaga Kebersihan Lingkungan", "Lingkungan Bersih Cermin 

Masyarakat Beretika". Ini adalah pembahasan mengenai poster lingkungan, dan dibawah ini 

merupakan contoh gambar poster lingkungan, check this out 

Contoh Poster Lingkungan Berbahasa Inggris 

 

Source : https://www.flickr.com/photos/gariphic/3388259212/ 

http://posterina.blogspot.com/2014/04/poster-lingkungan.html
https://www.flickr.com/photos/50018946@N05/5685533051/
https://www.flickr.com/photos/gariphic/3388259212/


Poster lingkungan diatas sangat menarik sekali, poster diatas merupakan poster yang 
dikompetisikan dalam sebuah kontes poster di Amerika Serikat. Poster tersebut 
menggambarkan Patung Liberty yang memegang lampu ditangan kanannya (bukan obor) dan 
ada kata-kata yang sugestif "She's Green, are You?". Poster ini sebenarnya sindiran kepada kita 
bahwa Patung Liberty aja bisa go green, apakah kita juga?. Selain itu ada juga kata-kata yang 
erat kaitannya dengan go green seperti "3R" dan "Conserve". 
 

 
 

Source : https://www.flickr.com/photos/sof_johns/4322689752/ 

Poster lingkungan yang bertemakan global warming diatas juga terbilang keren, sebenarnya 

poster ini lebih berisikan sindiran kepada kita yang belum menyadari bahwa bumi ini dalam 

bahaya pemanasan global. Gambar bumi meleleh mencerminkan bahwa salju-salju abadi yang 

ada dibumi ini semakin lama semakin mencair/meleleh. Kata-kata yang bernada sindiran 

tersebut seperti "Do We Really need Another Sign? atau dalam Bahasa Indonesia berarti 

"Apakah Kita Butuh Bukti Lainnya?". 

Poster Lingkungan Bahasa Indonesia 

 

Source : https://www.flickr.com/photos/apkomindodiy/6191955189/ 
 

https://www.flickr.com/photos/sof_johns/4322689752/
https://www.flickr.com/photos/apkomindodiy/6191955189/


Poster lingkungan diatas dibuat oleh Fiki Ahmadi, seorang mahasiswa DKV Universitas Negeri 
Malang. Poster tersebut menyuarakan gerakan untuk menggunakan produk-produk ramah 
lingkungan didalam kehidupan kita. Poster tersebut juga menyadarkan kita bahwa dengan 
menggunakan produk-produk ramah lingkungan, hemat energi dan mudah didaur ulang bisa 
menyelamatkan bumi kita. Gambar poster tersebut sangat menarik, dua tangan yang memeluk 
produk-produk daur ulang yang menyerupai bumi. 
 

 

Source : https://www.flickr.com/photos/apkomindodiy/6192105836/ 

Poster lingkungan diatas juga menarik untuk dicermati, secara tampilan poster ini enak sekali 

dipandang mata dengan perpaduan warna putih, hitam dan hijau. Poster ini menunjukan 

kepada kita bahwa gerakan go green bisa dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk 

teknologi. Poster ini bertujuan agar masyarakat menggunakan teknologi-teknologi ramah 

lingkungan yang hemat energi serta mudah didaur ulang. So, langkah pasti untuk ramah 

lingkungan adalah menggunakan go green IT. 

Apa Itu Poster Kesehatan? Seperti Apa Contohnya? 
 

Sebagian dari kita tentu tidak asing lagi dengan yang namanya poster kesehatan, hal tersebut 

karena poster itu seringkali kita lihat ditempat-tempat umum untuk melayani kesehatan 

masyarakat seperti Rumah Sakit, Puskesmas, dan Posyandu. Poster tersebut seringkali 

bergambar sesuatu yang menjijikan bagi kita sehingga kita tersadarkan pentingnya menjaga 

kesehatan tubuh dengan menerapkan pola hidup sehat seperti bahaya merokok, bahaya 

menggunakan narkoba, bahaya pergaulan bebas, dll. 

 

https://www.flickr.com/photos/apkomindodiy/6192105836/
http://posterina.blogspot.com/
http://posterina.blogspot.com/2014/04/Poster-Kesehatan.html


 

Source : https://www.flickr.com/photos/13198092@N03/3599948831/galleries/ 

Apa Itu Poster Kesehatan? 

Poster kesehatan merupakan poster yang tujuannya memberikan informasi kepada 

masyarakat luas seputar kesehatan seperti pentingnya menjaga pola hidup sehat, pentingnya 

olahraga bagi tubuh kita, bahaya rokok dan narkoba bagi kita, dan masih banyak lagi poster-

poster yang semisal itu. Poster terbilang efektif dan efisien untuk menyadarkan masyarakat 

umum akan pentingnya manhaga kesehatan, bahkan ada orang-orang yang berhenti merokok 

dan narkoba karena apa yang mereka lihat diposter. 

oster Kesehatan Bahasa Inggris 

 

 
Source : https://www.flickr.com/photos/usdagov/9134241037/ 

 

Poster kesehatan diatas sangat bagus sekali, utamanya untuk memotivasi anak-anak agar 
gemar memakan makanan yang sehat dan baik seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur-
sayuran dan buah-buahan digambar dalam bentuk mobil yang identik dengan tenaga yang 
kuat. Jadi dengan melihat gambar tersebut seolah-olah anak-anak akan menjadi lebih kuat 

https://www.flickr.com/photos/13198092@N03/3599948831/galleries/
https://www.flickr.com/photos/usdagov/9134241037/


dengan memakan sayur-sayuran dan buah-buahan. Secara keseluruhan, gambar dan kata-kata 
dalam poster tersebut bisa dibilang bagus. 
 

 
Source : https://www.flickr.com/photos/nycschools/7375519360/ 

 

Poster kesehatan diatas juga sangat bagus sekali, terlihat poster tersebut dibuat oleh anak-

anak. Poster tersebut menggambarkan seorang anak kecil perempuan yang sedang bermain 

basket, dalam poster tersebut juga terdapat gambar buah apel dan wortel yang tentunya 

sangat menyehatkan. Selain itu didalam poster itu juga dihimbau untuk selalu minum air putih, 

berolahraga minimal 60 menit setiap harinya, dan makan makanan yang sehat dan baik seperti 

sayur-sayuran dan buah-buahan. 

Poster Kesehatan Bahasa Indonesia 

 

 
Source : http://estickartixa.blogspot.com/2012/06/poster-kesehatan_18.html 

 

Poster kesehatan diatas merupakan poster layanan masyarakat dari pemeritah untuk 
menjauhkan masyarakat dari penyakit demam berdarah. Pada poster tersebut digambarkan 
dengan gambar kartun dan tulisan cara untuk menjaga lingkungan agar terhindar dari penyakit 
demam berdarah. Cara-cara yang harus dilakukan sesuai dengan yang ada dalam poster 
tersebut adalah menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup 
tempat penampungan air. 
 

https://www.flickr.com/photos/nycschools/7375519360/
http://estickartixa.blogspot.com/2012/06/poster-kesehatan_18.html


 
Source : http://indahputri921.wordpress.com/2013/12/20/poster-kesehatan/ 

 

Poster kesehatan diatas merupakan sosialisasi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk diet sehat 

mengurangi obesitas. Poster diatas terbilang baik karena ada gambar yang memudahkan orang-orang 

yang melihatnya untuk memahami arti isi poster tersebut. Langkah-langkah yang seharusnya dilakukan 

sesuai dengan poster tersebut adalah makan pisang minum air hangat, jangan makan hingga siang, 

menu makan sehat, makan rendah gula, tidak makan makam, dan olahraga. 

Apa Itu Poster Narkoba? Seperti Apa Contohnya? 

Saya yakin tentu anda pernah melihat poster narkoba ditempat-tempat umum. Perlu dicatat 

bahwa narkoba merupakan musuh besar bagi umat manusia karena benda tersebut sangat 

berbahaya untuk otak kita bahwa bisa menyebabkan kematian. Atas dasar itulah Pemerintah 

Indonesia beserta masyarakatnya menyatakan perang terhadap narkoba. Berbagai macam cara 

telah ditempuh termasuk dengan kampanye anti narkoba menggunakan poster. Dan inilah 

pembahasan singkat mengenai poster narkoba. 

 
Source : https://www.flickr.com/photos/pearsondesign/8211348770/ 

Apa Itu Poster Narkoba? 

Poster narkoba adalah poster yang isinya menyuarakan gerakan anti narkoba, poster ini banyak 

kita temukan ditempat-tempat umum seperti alun-alun kota, jalan raya, dan sekolah-sekolah. 

Poster tersebut pada umumnya bergambarkan anak-anak muda (generasi muda) Indonesia 

http://indahputri921.wordpress.com/2013/12/20/poster-kesehatan/
http://posterina.blogspot.com/2014/05/Poster-Narkoba.html
https://www.flickr.com/photos/pearsondesign/8211348770/


dengan kata-kata sugestif seperti "Awas Bahaya Laten Narkoba", "Narkoba Adalah Musuh 

Besar Kita Semua", dan masih banyak lagi. Nah dibawah ini adalah contoh-contoh poster 

narkoba, baik berbahasa Inggris maupun Indonesia. 

Poster Narkoba Berbahasa Inggris 

 
Source : https://www.flickr.com/photos/angelia_stef/3659238100/ 

Narkoba merupakan musuh bersama umat manusia karena efeknya bisa merusak manusia 
khususnya dan merusak generasi suatu bangsa umumnya. Poster diatas menggambarkan 
dengan jelas bahwa narkoba akan merusak otak kita dan bisa menyamarkan hidup kita artinya 
hidup kita akan menjadi sempit dimana yang ada didalam otak kita hanyalan narkoba dan hal-
hal yang buruk saja. So, mulai dari sekarang jauhilah narkoba dan segala hal yang mendekati 
kita kepada narkoba. 

 
Source : https://www.flickr.com/photos/nlmhmd/4647883256/ 

 
Penting bagi kita untuk menghindari narkoba dan hal-hal yang terkait dengannya. Hal tersebut 

dikarenakan kalau kita sudah terjerumus kedalam lembah hitam narkoba maka akan sulit untuk 

melepasnya. Poster diatas merupakan poster yang mendukung kampanye katakan tidak pada 

narkoba, terlihat jelas dengan lintingan narkoba yang berbentuk cross yang artinya tidak. "Just 

Say No" adalah kata-kata pamungkas dalam poster tersebut dengan tulisan bold (ditebalkan). 

 

https://www.flickr.com/photos/angelia_stef/3659238100/
https://www.flickr.com/photos/nlmhmd/4647883256/


Poster Narkoba Bahasa Indonesia 

 
Source : https://www.flickr.com/photos/38851823@N02/3571358837/ 

 

Poster diatas merupakan publikasi kerugian yang diakibatkan oleh narkoba pada negeri ini. 
Angka-angka yang tertulis diposter tersebut menunjukan bahwa para pecandu narkoba di 
Indonesia sudah menhabiskan triliunan rupiah untuk mengkonsumsi barang haram tersebut. 
Setiap tahunnya kerugian negara akibat kejahatan narkoba terus meningkat, puncaknya 
ditahuan 2013 kerugian negara diperkirakan mencapai angka 57 triliun rupiah. Sungguh 
merupakan suatu tindakan kesia-siaan belaka. 
 

 
Source : https://www.flickr.com/photos/78408734@N02/7185567102/ 

 

Poster narkoba diatas merupakan poster layanan masyarakat yang dibuat oleh BNN (Badan 

Narkotika Nasional), hal itu dibuktikan dengan adanya watermark logo BNN. Poster tersebut 

bertulisakan "Dunia Indah Tanpa Narkoba" dengan gambar kuas dan cat air. Maksud poster 

tersebut adalah dunia akan menjadi tempat yang menyenangkan dan kehidupan kita akan 

menjadi indah dan berwarna dengan tidak berkenalan dengan narkoba. So, say no to drugs! 

 

Apa Itu Poster Film? Seperti Apa Contohnya? 
 
Untuk anda penggemar film tentu sering melihat poster film, poster tersebut umumnya 

terpampang disekitar bioskop-bioskop atau mall-mall. Jika kita mencermati lebih dalam, poster 

untuk film ini terlihat lebih keren ketimbang jenis poster lainnya seperti poster kesehatan, 

https://www.flickr.com/photos/38851823@N02/3571358837/
https://www.flickr.com/photos/78408734@N02/7185567102/
http://posterina.blogspot.com/2014/05/poster-film.html
http://3.bp.blogspot.com/-Kk1TXA6ApXQ/U2ZHC1KRiSI/AAAAAAAAAQk/LXoGJJmB2-I/s1600/Poster+Narkoba+4.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-Kk1TXA6ApXQ/U2ZHC1KRiSI/AAAAAAAAAQk/LXoGJJmB2-I/s1600/Poster+Narkoba+4.jpg


poster lingkungan dan poster anti narkoba. Salah satu alasannya adalah karena poster ini 

dibuat sedemikian rupa (sekeren mungkin) untuk menarik perhatian masyarakat banyak agar 

menonton film yang dipromosikan tersebut. 

 
Source : https://www.flickr.com/photos/32570240@N06/3041787679/ 

 

Apa Itu Poster Film? 

 

Poster film adalah poster yang bertujuan untuk mempromosikan sebuah film kepada khalayak 

ramai agar film tersebut ditonton banyak orang. Poster untuk film dibuat semenarik mungkin 

dengan desain grafis yang keren dan kata-kata yang sugestif. Poster merupakan salah satu 

media strategis untuk mempromosikan sebuah film selain media lainnya seperti melalui iklan 

atau sosial media. Dan dibawah inilah contoh-contoh poster film baik dalam maupun luar negeri 

yang bisa kita cermati lebih dalam. 

Contoh Poster Film Luar Negeri 

 
Source : https://www.flickr.com/photos/9teen87/11607190255/ 

 

Sudah menjadi rahasia umum bahwa film-film yang dibuat Hollywood dipromsikan dengan 

biaya yang fantastis bahwa jumlahnya bisa lebih dari biaya produksi filmnya. Begitu juga 

dengan film yang dibuat oleh Disney, yaitu Frozen. Poster film Frozen diatas merupakan salah 

satunya, poster merupakan bagian dari alat promosi yang harus selalu ada. Perlu diketahui 

bersama bahwa pendapatan kotor film tersebut mencapai angka lebih dari 1,2 miliar dolar AS, 

wow luar biasa! 

https://www.flickr.com/photos/32570240@N06/3041787679/
https://www.flickr.com/photos/9teen87/11607190255/
http://www.imdb.com/title/tt2294629/


 
Source : https://www.flickr.com/photos/35782573@N06/4668579143/ 

Film superhero yang selau ditonton banyak umat manusia adalah Batman, salah satu filmnya 

adalah Batman Begins. Film tersebut dibuat dengan epicnya dan dipromosikan dengan 

hebatnya termasuk promosi melalui poster film. Poster film Batman Begins tersebut 

digambarkan Batman yang super keren dengan mengangkat wanita yang terluka. Publikasi 

melalui poster tersebut tentu memberikan andil kepada film yang pendapatan kotonya 

diperkirakan mencapai lebih 577 juta dolar AS tersebut. 

Contoh Poster FIlm Dalam Negeri 

 
Source : https://www.flickr.com/photos/radith_vw/6985635935/ 

 

Setelah memaparkan penjelasan mengenai poster-poster film luar negeri, sekarang giliran 

poster-poster film dalam negeri. Film Negeri 5 Menara merupakan salah satu film box office 

Indonesia dengan jumlah penonton hampir 2 juta pasang mata. Kalau kita lihat poster filmnya, 

poster tersebut terbilang keren, poster tersebut menggambarkan 6 orang santri dengan 

bayangan menara-menara yang merupakan simbol dimana dia mereka-mereka mengenyam 

pendidikan selanjutnya. 

https://www.flickr.com/photos/35782573@N06/4668579143/
https://www.flickr.com/photos/radith_vw/6985635935/


 
Source : https://www.flickr.com/photos/mendezm/7942719434/ 

Siapa yang tidak tahu film Ada Apa Dengan Cinta? Film yang dirilis ke publik tahun 2002 ini 

disebut-sebut sebagai tonggak kebangkitan film Indonesia setelah sekian lama mati suri. Kalau 

berbicara poster filmnya, tentu poster film Ada Apa Dengan Cinta begitu bagus. Posternya 

memperlihatkan tatapan Rangga dan Cinta yang membuat para penonton penasaran dengan 

jalan cerita filmnya. Film yang disutradarai oleh Rudy Soedjarwo itu keren banget dan sampai 

sekarang masih layak ditonton. 

 

Apa Itu Poster Kebersihan? Seperti Apa Contohnya? 
 
Saya percaya banyak dari kita yang sering melihat poster kebersihan ditempat-tempat umum. 
Poster tersebut biasanya dipasang ditempat-tempat yang ramai dengan lalu lalang masyarakat 
dan rawan kotor seperti alun-alun kota, taman-taman kota, dan jalan-jalan protokol. Poster 
tersebut pada dasarnya dibuat untuk mengajak masyarakat luas untuk menjaga kebersihan 
lingkungan. Untuk lebih jelasnya mari kita bahas apa itu poster kebersihan dan seperti apa 
contohnya disekitar lingkungan kita?. 

 

 
Source : https://www.flickr.com/photos/anirvan/105698161/ 

https://www.flickr.com/photos/mendezm/7942719434/
http://posterina.blogspot.com/
http://posterina.blogspot.com/
http://posterina.blogspot.com/2014/05/Poster-Kebersihan.html
https://www.flickr.com/photos/anirvan/105698161/


Apa Itu Poster Lingkungan? 

Seperti yang telah dijelaskan secara singkat sebelumnya bahwa poster lingkungan adalah 

poster yang dibuat dengan tujuan mengajak masyarakat untuk mencintai dan menjaga 

kebersihan lingkungan sekitar. Poster ini umumnya dibuat dengan gambar-gambar yang 

menarik dan juga kata-kata ajakan yang sifatnya persuasif seperti "Mari Membuang Sampah 

Pada Tempatnya" atau "Mari Bersama Kita Jaga Kebersihan Lingkungan Kita". Dibawah ini 

adalah beberapa contoh dari poster kebersihan, check this out.  

Poster Kebersihan Berbahasa Inggris 

 
Source : https://www.flickr.com/photos/nitinsarkar/324659055/ 

Poster kebersihan berbahasa Inggris diatas tergolong keren, perlu diketahu poster tersebut 
merupakan bentuk publikasi dan sosialisasi untuk menciptakan kota yang bersih dan hijau yang 
dibuat oleh organisasi yang bernama Green Indore Clean Indore di Indonesia. Dalam poster 
tersebut terlihat peta kota yang putih yang mengartikan bahwa kota tersebut bersih sedangkan 
sampahnya ada diluat peta tersebut yang mengartikan bahwa sampahnya sudah dikeluarkan 
dari kota tersebut. 
 

 
Source : https://www.flickr.com/photos/socaljen27/3902945710/ 

 

Poster kebersihan diatas sangat baik untuk diperlihatkan kepada anak-anak, gambar-gambar 

poster seperti itu bisa mengajarkan anak-anak disekitar kita untuk senantiasa menjaga 

kebersihan dimanapun dia berada. Anak-anak tentu senang dengan gambar-gambar yang 

menarik seperti kartun, tulisan-tulisan simple, serta warna-warna yang terang, dan komposisi 

semua itu terdapat pada poster tersebut. So, mari kita jaga lingkungan kita agar tetap bersih. 

 

Poster Kebersihan Berbahasa Indonesia 

https://www.flickr.com/photos/nitinsarkar/324659055/
https://www.flickr.com/photos/socaljen27/3902945710/


 
Source : http://decuiy.blogspot.com/2010/06/cuci-tangan-dan-kebersihan.html 

 

Poster diatas merupakan kampanye untuk membiasakan hidup bersih sehingga hidup kita bisa 
menjadi lebih sehat yang di-organize oleh USAID (United States Agency for International 
Development). Poster tersebut mempublikasikan dan mensosialisasikan mengenai lima waktu 
penting untuk mencuci tangan menggunakan sabun yaitu sebelum makan, sesudah buang air 
besar, sebelum memegang bayi, sesudah menceboki anak, dan sebelum menyiapkan makanan. 

 

 
Source : http://kiatsiswa.blogspot.com/2013/12/kebersihan-sekolah.html 

 

Poster kebersihan diatas merupakan poster kebersihan yang ditujukan untuk membuat anak-

anak semakin mencintai kebersihan dan menerapkan pola hidup bersih. Dari gambar pada 

poster tersebut kita sudah bisa menebak bahwa umumnya poster-poster semisal diatas 

terpasang dikelas-kelas PAUD atau TK dan kamar-kamar tidur anak-anak. Membiasakan anak 

menjaga kebersihan adalah amat penting karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. 

Apa Itu Poster Go Green? Seperti Apa Contohnya? 

Go Green merupakan istilah untuh menjaga lingkungan agar tetap hijau, istilah tersebut sering 
kita lihat dan dengan akhir-akhir ini termasuk dalam bentuk poster Go Green. Poster tersebut 

http://decuiy.blogspot.com/2010/06/cuci-tangan-dan-kebersihan.html
http://kiatsiswa.blogspot.com/2013/12/kebersihan-sekolah.html
http://posterina.blogspot.com/2014/05/Poster-Go-Green.html


sering kita lihat ditempat-tempat yang ramai dilalui oleh masyarakat dengan tujuan untuk 
menghimbau dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan 
lingkungan sekitar agar tetap hijau. 

 

Source : https://www.flickr.com/photos/sazzelli/2273450587/ 

 

pa Itu Poster Go Green ? 

Poster Go Green merupakan poster yang isinya bertemakan lingkungan yang tujuannya untuk 

memberikan kedasaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan serta 

mengajak masyarakat untuk bersama-sama melestarikan lingkungan sekitar. Untuk lebih 

mengenal dan mengetahui poster Go Green yang sering terpasang ditempat-tempat umum, 

silahkan dicermati gambar-gambar dibawah ini. 

Poster Go Green Berbahasa Inggris 

 
Source : https://www.flickr.com/photos/karlaquintanilla/6936591258/ 

 

Go Green merupakan istilah berbahasa Inggris yang sering terdengar beberapa tahun 

belakangan ini. Aksi-aksi atau kampanye-kampanye Go Green banyak dilakukan karena semakin 

kesini orang semakin sadar mengenai pentingnya membuat bumi ini semakin hijau. Poster Go 

Green diatas menggambarkan bahwa gerakan Go Green diibaratkan sebagai sebuah pohon 

https://www.flickr.com/photos/karlaquintanilla/6936591258/


yang terdiri dari banyak komponen seperti recycle, earth, conserve, sustainable, ecology, dan 

masih banyak lagi. 

 
Source : https://www.flickr.com/photos/digitalexplorersukabumi/4989409575/ 

Go Green merupakan aksi yang tepat untuk menyelamatkan bumi kita, salah satu aksinya bisa 
kita lakukan dengan membuat poster seperti gambar poster diatas. Poster Go Green tersebut 
menerangkan kepada kita bahwa jika kita ingin menyelamatkan bumi ini kita harus segera 
mengambil aksi nyata dan bergerak. Bumi merupakan satu-satunya tempat kita tinggal, so kita 
harus menjaga bumi ini dengan sebaik-baiknya agar bumi kita tercinta ini tidak semakin rusak. 

 
Poster Go Green Berbahasa Indonesia 
 

 
Source : https://www.flickr.com/photos/apkomindodiy/6192519518/ 

 

Poster Go Green sedikit menyindir kita yang tidak peduli dengan lingkungan dengan kata-kata 

"hari gini gk ramah lingkungan?". Kata-kata tersebut bermakna menyadarkan masyarakat agar 

mencintai lingkungan dan bumi yang ditinggalinya. Poster tersebut terlihat menarik dengan 

gambar-gambar yang terkesan "hijau" seperti awan, pohon-pohon, daun, akar pohon, dan lain-

lainnya. Dan akhirnya kita harus bilang "Go Choose Your Earth Choice!" 

 

https://www.flickr.com/photos/digitalexplorersukabumi/4989409575/


 
Source : https://www.flickr.com/photos/apkomindodiy/6194055220/ 

 

 

Tidak bisa kita pungkiri bahwa penggunaan IT dewasa ini membuat bumi semakin rusak. Oleh 

sebab itu, solusinya adalah kita menggunakan IT yang ramah lingkungan. Seperti yang tertulis 

dalam poster Go Green tersebut, sebenarnya konsep Go Green IT itu mudah sekali. Hal-hal 

yang bisa kita lakukan seperti menggunakan kertas secukupnya ketika mengeprint, buang 

sampah elektronik pada tempatnya, gunakan produk IT yang hemat energi, dan masih banyak 

lagi. 
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