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Bagian majalah 
• Cover 
• Masthead 
• TOC 
• Editor’s note 
• Letters 
• Review 
• Display 

 

• Issue 
• Fashion 
• Next edition 
• Subscriber (formulir 

berlangganan) 
• Shopping directory  
• Profil 

 



Cover 



Masthead 



TOC 



EDITOR’S NOTE 



LETTERS 



REVIEW 



DISPLAY 



Bagian Halaman 
Signal 

Caption 

Deck 

Head 

Credit 
title 

Identifier 

Pullquote 



Proses Desain Majalah 

Penentuan tema  penentuan konten  penyusunan KATEREN 

 proses peliputan & produksi gambar  penyerahan teks & 

gambar  layout sesuai kateren  editing  Final Art  proses 

CTP sesuai kateren  proof print  naik cetak sesuai kateren 



KATEREN / FLAT PLAN 
Kateren = perencanaan seluruh halaman majalah, untuk 
menunjukkan bagaimana penyusunan artikel dan iklan. 
 
1 kateren  berisi 16 halaman 
Halaman front cover, back cover, inside front cover dan inside 
back cover diletakkan terpisah. 
 
Seluruh halaman majalah harus dapat dibagi menjadi 8 (1/2 
kateren) 
 
Kateren dibuat pada fase perencanaan, semua layout harus 
mengacu pada kateren 



KATEREN / FLAT PLAN 



PROSES FINAL ART 
1. Cek teks : penggalan harus tereletak pada tempatnya 
2. Cek warna : tidak ada spot color 
3. Cek gambar :  

a. Untuk cetak, minimal 300 dpi, tidak ada gambar dengan 
skala diperbesar 

b. Untuk digital, maksimal 72 dpi 
4. Cek halaman, tidak ada materi yang terpotong  perhatikan 

bleed. 



TUGAS MAJALAH 
Anda diminta untuk membuat majalah, dengan ukuran minimal 
A4. Tema majalah bebas, tetapi bukan majalah direktori seperti 

majalah ponsel, gadget, dll. 
 

Tugas ini adalah tugas kelompok, terdiri dari 3 anggota. Setiap 
anggota mengerjakan 1 kateren (16 halaman) 



Ketentuan Tugas 
1. Teks boleh diambil dari sumber lain (tidak harus membuat 

sendiri), baik dalam bahasa Inggris atau Indonesia, tetapi 
konsisten 

2. Seluruh gambar harus dibuat sendiri, menggunakan teknik 
foto atau ilustrasi, kecuali rubrik display atau resensi (jika 
ada). 
 



Target 
1. Mahasiswa memahami proses desain majalah sejak pre 

hingga pasca produksi 
2. Mahasiswa mampu menerapkan prinsip desain dengan detail 
3. Mahasiswa mampu bekerja dan selaras dalam tim 



Penilaian 
1. Kesesuaian dengan briefing 
2. Orisinalitas produksi gambar 
3. Penerapan prinsip desain 
4. Konsistensi desain antar halaman 
5. Ketepatan teknis terkait Final Art 

 



Terima Kasih! 
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