
infographics



Pengertian

information + graphic
• Teknik penyajian informasi secara visual/grafis, sehingga lebih mudah

dipahami oleh pembaca. 
• Elemen grafis digunakan sebagai upaya untuk mempersingkat

informasi tanpa mengurangi kejelasan dari informasi tersebut. 
• Bahasa yang digunakan pun biasanya bahasa yang mudah dipahami

oleh masyarakat pada umumnya.
• Hasil akhir dari infografis lebih didominasi bentuk visual daripada

informasi teks. Proses pembuatan infografis disebut information 
design, data-visualization, dan information architecture.



TUJUAN

Tujuan infografis sama dengan public speaking. Tujuan
infografis adalah untuk menginformasikan, menghibur, dan
mempersuasi pembaca sehingga pembaca memberikan
perhatian (membaca), menyimpulkan dan melakukan aksi
sesuai dengan informasi dalam infografis tersebut.
(Krum dalam Kurniasih, 2016)



Jenis-jenis Infografis

• Infografis Statis
Infografis yang dibuat dalam bentuk visual statis atau gambar
yang tidak bergerak. Jenis infografis ini adalah jenis paling
umum digunakan dalam menyampaikan informasi dalam
berbagai kebutuhan, diantaranya media cetak dan hasil-hasil
penelitian.







Jenis-jenis Infografis

• Infografis Animasi
Infografis yang menyajikan informasi dalam bentuk audio
video. Infografis jenis ini bisa disajikan dengan dua atau 3 
dimensi yang telihat lebih kompleks, misalnya televisi dan 
youtube.



Jenis-jenis Infografis

• Infografis Interaktif
Infografis yang dibuat pada sebuah website agar pengguna
dapat berinteraksi dengan informasi yang ditampilkan. Untuk
membuat jenis infografis ini biasanya dibutuhkan seorang
desainer, UI/UX designer, illustrator, dan programmer.



Elemen-elemen

• Material, berupa data atau informasi atau pengetahuan yang
akan menjadi isi dari visualisasi informasi.

• Kreator, berupa perangkat lunak (software) yang akan 
mendukung pembuatan infografis.

• Elemen Visual, berupa koding warna, grafis, teks (tipografi).



Proses Pembuatan Infografis

1. Memilih Topik
2. Melakukan survey dan riset
3. Mengumpulkan data dan informasi
4. Menganalisis data
5. Membuat narasi



Proses Pembuatan Infografis

6. Membuat sketsa/wireframe
7. Editing
8. Desain
9. Melakukan pengujian (validasi data dalam visualisasi)
10. Penyempurnaan
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