
Merias Blog
Oleh Herman Saksono

Desain berbeda dengan dekorasi. Dekorasi 
adalah segala sesuatu yang kita tambahkan di 
blog supaya terlihat bagus. Kadang hasilnya 
spektakuler, kadang juga jelek total.

Desain tidak bermaksud untuk membuat lebih 
cantik. Desain bermaksud untuk membantu 
tulisan, gambar, video yang kita terbitkan 
dapat dicerna para pembaca dengan mudah.

Di sini, merias adalah membuat desain blog 
yang membantu proses komunikasi,

Kontras
Kontras membuat sesuatu menjadi perhatian 
utama. Dengan kata lain: menggiring mata 
supaya membaca judul dulu, baru artikelnya.

Ndobos.com memakai judul yang besar, 
kontras, dan banyak ruang kosong di 
sekitarnya sehingga identitas visualnya 
menjadi sangat kuat.

Di Sibungsu.com, artikel diletakkan dalam 
kotak yang lebih muda sehingga nyaman dan 
fokus ketika artikel.

Kontras dapat diperoleh dengan 
menggunakan warna muda di atas 
background gelap, atau meletakkan warna 
gelap di atas background muda. Ruang 
kosong yang cukup di sekeliling juga membuat 
kontras.

Jangan terpancing untuk menonjolkan 
semuanya karena itu akan menyiksa mata 
pembaca.

Pola
Jika kontras membuat sesuatu lebih menonjol, 
maka adanya pola perulangan menimbulkan 
rasa kalau satu sama lain saling terkait. 

Gunakan huruf yang sama untuk mayoritas 
tulisan, lalu pakai huruf yang berbeda untuk 
bagian yang ingin ditonjolkan. 

Penggunaan warna yang senada juga 
membantu membentuk pola.

Jarak & Peletakan
Jarak secara senyap memberi tahu pembaca 
bagian mana yang saling berhubungan dan 
mana yang tidak.

Subjudul di artikel ini agak jauh dengan 
paragraf sebelumnya dan sangat dekat 
dengan paragraf yang mengikutinya. Berarti 
subjudul dan artikel yang berdekatan memiliki 
hubungan yang erat.

Peletakan yang rapi dan bersih akan terasa 
nyaman dan asyik dibaca. Untuk itu, semua 
bagian desain sebaiknya ditata mengikuti garis 
imajiner.

Kolom adalah teknik peletakan yang sangat 
dasar dan bisa dibilang klasik. Perhatikan 
garis-garis imajiner yang membentuk di kertas 
ini.

Warna
Warna adalah bagian dari blog yang paling 
mudah diulik. Tetapi memilih warna itu 
gampang-gampang susah.



Cara paling gampang memilih warna adalah 
dengan mengambil foto yang bagus lalu 
cupliklah warna-warnanya. 

Warna senada paling mudah dan aman 
dikombinasikan. Jika ingin menggunakan 
berbagai warna, sebaiknya tidak ada lebih dari 
tiga warna utama.

Widget
Wordpress menyediakan banyak sekali pilihan 
widget sidebar. Gunakan widget dengan tepat 
dan tidak berlebihan supaya pengunjung bisa 
menikmati blog dengan maksimal.

• Deskripsi Singkat adalah bagian penting 
dan wajib dari sebuah blog. Widget ini 
berfungsi untuk menerangkan betapa 
menariknya blog Anda ke pengunjung baru. 
Ini menentukan apakah pengunjung akan 
melanjutkan membaca atau pindah ke situs 
lain. Jaga supaya tetap ringkas (2-3 
kalimat).

• Kotak pencarian akan sangat 
mempermudah pengunjung, karena hampir 
semua pengguna internet sudah terbiasa 
Googling. Jika banyaknya artikel Anda 
sudah puluhan, user akan sangat 
memerlukan search.

• Artikel terbaru menyajikan sekitar 5 tautan 
ke artikel terbaru. Ini berguna untuk 
memancing pengunjung agar membaca 
artikel-artikel Anda yang lain.

• Komentar terbaru adalah bentuk apresiasi 
Anda bagi pengunjung2 yang sudah 
meninggalkan komentar. Ini juga 
menunjukkan ke pengunjung kalau ada 
sebuah percakapan di blog Anda, dan siapa 
tahu bisa mengajak pengunjung itu untuk 
ikut nimbrung bercakap-cakap.

• Arsip artikel berguna bagi pengunjung 
yang ingin membaca artikel dari jaman 
tertentu. Widget ini juga memberikan 
gambaran aktivitas menulis Anda selama 
ini.

• Tag Cloud atau daftar tag bermanfaat 
untuk memberi tahu pengunjung tema blog 
Anda. Ini mempermudah pengunjung 
menemukan tema artikel yang ia cari.

Gagasan-gagasan di artikel ini bukanlah 
aturan yang baku, melainkan panduan dari 
praktik lapangan. Merias adalah sebuah 
proses, dan membutuhkan waktu, biarkan 
gaya blog Anda menemukan jiwanya sendiri.

Herman Saksono adalah narablog/blogger 
berbagai topik dari politik hingga humor. Blognya 
agak rutin diupdate di hermansaksono.com, dan 
twitternya hermansaksono. Di waktu luang dia 
makan enak dan bermain dengan kucing.


