
INFOGRAFIS



Apa itu Infografis?
Infographic = Information + Graphics

Infografis merupakan visualisasi data, gagasan, informasi atau pengetahuan melalui bagan, 
grafis, jadwal dan lainnya agar data, gagasan, informasi atau pengetahuan dapat disajikan lebih
dari sekedar teks dan memiliki dampak visual yang cukup kuat dan lebih menarik. 



Tujuan Infografis

• Untuk mengkomunikasikan pesan yang kompleks menjadi lebih sederhana.

• Dapat mempresentasikan informasi lebih singkat dan mudah dipahami.

• Dapat menjelaskan data lebih mudah.

• Dapat memonitor secara periodik setiap parameter perubahan.



Tujuan Infografis

INFORMASI HIBURAN PERSUASI



Jenis Infografis



Statistical 
Based

Jenis ini cocok untuk kamu yang ingin
memvisualisasikan hasil survei dan
menyajikan data dari berbagai
sumber. Template seperti ini sangat
berfokus pada data yang disampaikan
dengan menggunakan bagan, ikon, 
dan font yang menarik.



Timeline 
Based

Sama halnya ketika kamu ingin
menyampaikan materi semacam
sejarah perkembangan. Kalau begitu, 
gunakanlah jenis timeline 
infographic, GenK. Karena kamu bisa
memberikan gambaran jelas tentang
sebuah peristiwa dalam kurun waktu
tertentu.



Process 
Based

Basic ini lebih menyoroti tentang titik waktu ke titik
waktu, process infographic lebih cocok untuk
memberikan ringkasan langkah-langkah dalam suatu
proses.



Geographic
Based

Seandainya kamu ingin
memvisualisasikan data berbasis
data demografis dalam jumlah
besar, gunakanlah
jenis geographic 
infographic. Template ini
menggunakan bagan peta sebagai
bagian visual yang paling utama.



Comparison
Based

Seringkali orang merasa kesulitan
untuk memilih di antara dua opsi, 
contohnya saat membeli ponsel. 
Akibatnya, mereka membutuhkan
informasi soal perbandingan dua hal
untuk meyakinkan mereka membeli
salah satu hal.



Informational
Based

Jenis yang sangat populer ini cocok digunakan
buat kamu yang ingin mengkomunikasikan
konsep baru dengan jelas. Umumnya setiap
bagian topik diberi nomor pada bagian
tertentu yang berguna untuk membantu
pembaca menemukan alur tulisan yang tepat.



Resume
Based

Jenis infografis yang terakhir
adalah infographic resume yang biasanya
digunakan untuk mendesain CV. Agar 
tampilan CV kamu tidak membosankan, 
gunakanlah template yang sedang populer di 
beberapa tahun belakangan ini.



Tipe Infografis

STATIS ANIMASI INTERAKTIF



Statis



Statis



Animasi



Interaktif

http://www.houseofinfographics.com/hoilab/indonesia-building-landmark.html

http://www.houseofinfographics.com/hoilab/indonesia-building-landmark.html


Elemen Infografis



Prinsip Desain



Ritme

Kedekatan. Suatu yang berkaitan dengan jarak antar elemen

Kesamaan. Kemampuan untuk melihat pengulangan dengan elemen lainnya

Kontinyutasi / keberlanjutan. Perasaan memiliki sebuah garis atau pola yang 
diperpanjang

Pengulangan. Elemen yang tersalin atau sesuatu yang banyak diulang ulang

Ritme. Tercapai ketika posisi terulang, ukuran, warna, dan digunakan elemen grafis
yang memiliki sebuah gambar yang berlangsung tanpa berhenti di titik focal



Keseimbangan

Simetris. Elemen pada salah satu bagian yang juga mirip pada bagian lainnya

Asimetris. Elemen yang pada masing masing sisinya berbeda dalam bentuk tetapi
tetap sama secara visual equilibrium.

Radial. Elemen yang diatur dengan bentuk melingkar



Kesatuan

Pohon. Elemen diatur di dalam urutan yang berbentuk sebuah pohon dengan
batang pohon, cabang dan sub-cabang.

Sarang. Elemen yang terpetakan pada masing-masing orang tua, anak dan cucu.

Bobot. Elemen dengan bagian berat yang sama kepada kelas sama pada masing-
masing posisi hirarki



Proporsi

Ukuran. Elemen yang berbeda bagian pada masing-masing ukuran dan
berhubungan satu sama lain

Rasio. Elemen berhubungan masing-masing dalam sebuah rasio yang nampak
bersama dan dalam satu visual harmoni

Divisi. Ini dibuat titik focal yang secara otomatis memberikan perasaan
berhubungan



Kontras

Gelap dan terang. Latar depan dan latar belakang dipisahkan dengan kontras antar
elemen

Garis. Elemen dengan tekstur dan bentuk yang berubah membawa kepada efek
yang mencolok



Dominasi

Sorot. Merusak hirarki visual menggunakan bentuk tekanan yang berirama

Warna. Membedakan antara elemen dalam satu jenis bentuk yang serupa

Ukuran. Elemen yang berbeda ukuran fokus memerikan perhatian yang sesuai



Perhatikan!!!

Tentukan
Audiens

Gambar
Sketsa

Mulai
Mendesain



Langkah Pembuatan Infografis

Memilih
Topik

Melakukan
Riset

Pengumpulan
Data

Analisis
Data

Membuat
Narasi

Publish Sempurnakan Desain
Proses
Editing

Membuat
Sketsa

1 2 3 4 5

6789



Sketsa Berhadiah

Jumlah pengunjung perpustakaan UNISBA mengalami kenaikan
dari tahun 2017 sebesar 5843 orang menjadi 6429 orang pada tahun
2018 pada periode September 2017-Agustus 2018 dengan persentase
kenaikan sebesar 5,56%. Yang paling mendominasi adalah fakultas ilmu
komunikasi, kedua fakultas ekonomi, ketiga fakultas syariah, keempat
fakultas MIPA dan yang kelima fakultas psikologi dst.

Studi Kasus



Statistik Pengunjung Berdasarkan Fakultas
September 2017 – Agustus 2018

UPT Perpustakan Unisba

NO Fakultas/Program Studi ANGGOTA %

1 Syariah 785 12,57

2 Ushuluddin 194 3,11

3 Tarbiyah 482 7,72

4 Hukum 468 7,49

5 Psikologi 565 9,05

6 MIPA 576 9,22

7 Teknik 356 5,70

8 Komunikasi 1305 20,89

9 Ekonomi 1262 20,20

10 Kedokteran 69 1,10

11 Pascasarjana 112 1,79

12 Dosen 49 0,78

13 Universitas/Yayasan 23 0,37

JUMLAH 6246 100,00



Cara Susah

✓Adobe Illustrator

✓Adobe InDesign

✓Adobe Photoshop

✓Adobe After Effect

✓Adobe Premiere

✓CorelDRAW

✓etc



Cara Mudah

✓Piktochart (www.piktochart.com)

✓Visme (www.visme.com)

✓Canva (www.canva.com)

✓Creately (www.creately.com)

✓Venngage (www.venngage.com)

✓Statsilk (www.statsilk.com)

✓etc

http://www.piktochart.com/
http://www.visme.com/
http://www.canva.com/
http://www.creately.com/
http://www.venngage.com/
http://www.statsilk.com/


Infografis untuk Pustakawan











Infografis Pustakawan

1 Statistik Koleksi Buku Baru

2 Statistik Pengunjung Tersering

Statistik Buku Yang Dipinjam

4 Statistik Pengunjung Berdasarkan Fakultas

3



Infografis Pustakawan

5 Alur Peminjaman Buku

6 Alur Pendaftaran Member Perpustakaan

Alur Peminjaman Berbasis Online

8 Alur Penggunaan Aplikasi Online

7



Infografis Pustakawan

9 Riset Minat Baca Mahasiswa

10 Riset Kualitas Pelayanan Perpustakaan

Layanan Perpustakaan

12 Rekap Buku Berdasarkan Golongan

11



Tujuan

Meningkatkan
Branding

Meningkatkan
Minat Baca

Meningkatkan
Pengunjung



“ Jika ada yang membencimu, #BalasDenganKarya ”



Thank 
You

Contact
Erik Maulana Yusuf

Whatsapp

+62 857 9806 4060

Instagram

@erikmyusuf

@ArterikDaily


