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Apa itu Infografis
Infografis / Infographic = Information & Graphic

Infografis merupakan informasi yang didominasi oleh visual atau elemen grafis 
sebagai media penyampai pesan, bukan didominasi olek teks.

Pesan yang disampaikan harus dapat dijelaskan melalui visual yang ditampilkan 
pada media informasi tersebut (information with graphic). 

Visual yang ditampikan dalam infographic selain menerik harus juga dapat 
menjelaskan pesan yang ingin disampaikan secara tepat, terarah, singkat, dan 
jelas.



Macam Infografis
Static Infographic/ Infografis Diam atau Statis

Infografis Statis merupakan infografis yang ditampilkan dalam visual tidak 
bergerak baik dalam bentuk cetak ataupun digital. Infografis jenis ini merupakan 
infografis yang paling banyak dan mudah ditemukan.

Infografis jenis ini dapat dikatakan yang paling sederhana, namun memiliki 
efektifitas tinggi, karena tidak diperlukan pedia penunjang lain untuk 
menyampaikan informasi.



Contoh Infografis Diam atau Statis



Contoh Infografis Diam atau Statis



Contoh Infografis Diam atau Statis



Macam Infografis
Animate Infographic/ Infografis Animasi

Infografis Animasi pada umumnya menampilkan informasi visual yang dapat 
bergerak, pesan yang disampaikan sama dengan informasi statis, namun dapat 
disampaikan secara bertahap dengan menampilkan urutan scene. Animasi 
bergerak juga kadang hanya dijadikan sebagai bagian penarik minat atau hanya 
sebagai latar belakang.

Infografis jenis ini memiliki beberapa kelemahan, dikarenakan diperlukannya 
media tambahan atau media tertentu untuk memutar atau menampilkannya.



Contoh Infografis Animasi



Macam Infografis
Interactive Infographic/ Infografis Interaktif

Infografis Interaktif adalah infografis yang menggunakan media dimana media 
tersebut dapat memberikan feedback atau komunikasi dua arah. Untuk beberapa 
wilayah, infografis interaktif kurang efektif karena memerlukan media digital 
sebagai penyampai pesan. 

Pada media ini terkadang informasi yang diberikan tidak dapat tersampaikan 
secara seluruhnya, karena terkadang khalayak hanya memilih informasi yang 
dianggap perlu atau menarik bagi dirinya. Terkadang informasi penting lain 
justru tidak dipilih atau dilihat oleh khalayak.



Contoh Infografis Interaktif



Contoh Infografis Interaktif



Tema dan Topik
Seberapa penting Tema dan Topik

Topik yang diangkat dalam infografis sangatlah penting untuk dijadikan acuan 
dalam menyampaikan informasi pada khalyak. Informasi yang disampaikan harus 
akurat, sesuai dengan data yang di dapat di lapangan agar tidak diberikan 
tuduhan memberikan informasi palsu atau penyebar hoax. 

Tema dan gaya visual yang diangkat dalam infografis umumnya disesuakan 
dengan target audience, berdasarkan; usia, pendidikan, jenis kelamin, ekonomi, 
sosial, dan juga budaya setempat. Selain itu gaya visual yang digunakan dalam 
satu tema infografis selalu berkesinambungan dan konsisten.



Contoh Infografis dengan Topik Makanan
Pada infografis ini terlihat topik makanan 
cepat saji dijadikan sebagai topik 
pembahasan, siapa pengkonsimsi makanan 
tersebut, jenis makana cepat saji apa yang 
banyak diminati.

Dalam infografis tersebu ditampilkan data-
data yang berkaitan dengan makanan cepat 
saji, mulai dari produsen hingga konsumen.

Perhatikan gaya visual, tipografi, dan 
pemilihan warna pada infografis 
tersebut



Contoh Infografis dengan Topik Makanan

Pada infografis ini disajikan informasi mengenai makanan cepat saji, dimana informasi 
konsumen lebih ditekankan, mulai dari negara yang banyak mengkonsumsi, makanan 
dan minuman apa yang digemari, bagian dari kmposisi burger, hingga daging yang 
banyak dipakai.  

Perhatikan gaya visual 
pada infografis 
tersebut



Contoh Infografis dengan Topik Kota

Energi ramah lingkungan adalah topik 
yang diangkat pada infografis ini, green 
city diangkat  pada tema infografis, 
warna-warna yang digunakan cenderung 
menggunakan warna soft dan pastel.

Perhatikan pemilihan warna pada 
infografis tersebut



Contoh Infografis dengan Topik Kota
Infografis ini mengangkat topik mengenai 
populasi dan fasilitas yang dimiliki suatu 
kota, data-data yang ditampilkan harus 
yang sesuai fakta dan terbaru, ada 
baiknya diberikan keterangan tanggal 
yang digunakan pada infografis yang 
menampilkan data-data.



Contoh Infografis dengan Topik Kota
Infogrfis ini menampilkan informasi 
mengenai kota London. Dimana 
disampaikan informasi mengenai 
populasi, luas wilayah, dan 
fasilitas publik, namun lebih 
ditekankan pada bagunan 
bersejarah dan ikonik di kota 
tersebut.

Perhatikan gaya visual dan 
pemilihan warna pada 
infografis tersebut
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