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"Infografik hadir di persimpangan antara karya seni dan 
produk jurnalistik, di tengah-tengah laju perkembangan 
teknologi dan metode bernarasi," ujar Justin Beegle 
dalam pembukaan bukunya, Infographics for Dummies 
(2014).

Dalam konteks media, baik itu media massa konvensional 
hingga media sosial, infografik sudah lazim digunakan 
sebagai bentuk pengganti/pelengkap yang dapat 
memperkaya isi tulisan. Salah satu media Indonesia yang 
memelopori penggunaan infografik adalah beritagar.id, 
yang sayangnya sudah tidak lagi beroperasi.

Bahwasanya, elemen visual pada infografik memudahkan 
pembaca memahami pokok pikiran tulisan, sekaligus 
membantu penulis dalam mengartikulasikan artikelnya 
secara menyeluruh. Tulisan tidak hanya informatif, namun 
juga lebih enak dibaca.

Lantas, bagaimana cara membuat infografik yang baik? 
Apa saja yang harus diperhatikan agar infografik yang kita 
buat dapat berfungsi optimal? Berikut adalah poin-poin 
dasar yang dapat dijadikan panduan dalam pembuatan 
infografik. 



3 Kriteria Infografik

Mudah dipahami
Jangan sampai malah membingungkan pembaca. Fungsi utama 
infografik justru untuk mempermudah pembaca mencerna inti 
sebuah tulisan.

Fokus pada hal-hal 
penting

Rangkuman tulisan secara keseluruhan. Hindari menambahkan 
informasi yang tidak begitu penting

Membuat data visual 
berbicara
Gunakan elemen visual (gambar) yang relevan dengan topik 
tulisan.

Gambaran Umum
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kemampuan mengolah data
≠

kemampuan bercerita (storytelling)

Dalam membuat infografik, dibutuhkan kemahiran bercerita 
lewat data faktual. Sebab selain harus tampil menarik, konten 
visual juga harus mampu menyampaikan informasi yang mudah 
diterima, dan karenanya kita perlu memilah informasi secara 
efektif.

Ada 3 elemen utama dalam infografik

Data
Pastikan data yang kamu miliki akurat, jangan sampai diperoleh 
dari sumber yang kurang terpercaya.

Visual
Dalam banyak situasi, hindari penggunaan gambar yang 

berpotensi memprovokasi pihak tertentu.

Narasi
Sebisa mungkin mengalir. Hindari gaya penulisan baku nan kaku 
seperti bentuk hard news.



1. Rasio
- 9:16 atau 3:4 [portrait]

Mampu menampung cukup informasi tanpa membuatnya 
terlihat kepanjangan dan bertele-tele. Rasio ini biasa kamu 
temukan dalam lini masa sejarah, kronologi peristiwa, maupun 
profil tokoh
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Pertimbangan Memilih Konten Visual

(Dok. tirto.id)



- 16:9 atau 4:3 [landscape]
Memudahkan penataan letak untuk data padat yang 
terangkum dalam bentuk diagram atau kurva. Misalnya seperti 
data perbandingan, persentase jumlah penduduk, dan 
semacamnya.
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- 1:1 [universal]
Ukuran yang paling enak untuk diolah, baik dari sisi estetika 
maupun kepadatan informasi. Namun, jumlah informasi yang 
dapat disajikan lebih terbatas.
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Fondasi Layout

Langkah paling dasar adalah menentukan fondasi layout untuk 
meletakkan elemen-elemen visual.

Sediakan ruang yang cukup. Pastikan seluruh data masuk 
terlebih dahulu sebelum menggarap ilustrasi.

Proporsi yang ideal adalah

70:30
visual:teks

Jika datanya cukup rumit, manfaatkan penggunaan kolom 
untuk membantu kelancaran pembaca menyerap informasi dan 
membuat konten visual lebih menarik.

(Dok. Philip Van Dusen)



2. Medium penyebaran
Sesuaikan format infografik dengan di mana data itu akan 
disebar. Jika di media sosial, apa platform-nya?

Sesuaikan juga selera visual dengan golongan/kelompok usia 
sasaran (segmentation/target market).

3. Pangkas
Cukup pilih informasi yang penting saja dan buanglah kalimat 
bertele-tele.

Jika sumber datanya bersifat laporan panjang, pecah ke 
beberapa bagian atau ke beberapa infografik (infografik serial)

Ingat, porsi teks maksimal hanya 30% dari total rasio infografik.
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4. Angka
Ukuran angka sebaiknya lebih besar dari huruf.

5. Penekanan
Tebalkan (bold) frasa yang kuat dan bedakan warnanya dengan 
kata lain jika memungkinkan. Selain memberi nilai estetis 
tersendiri, hal ini juga akan mempermudah dan mempercepat 
pembaca menyerap informasi.

6. Keterbacaan
Konten visual yang baik adalah yang bebas polusi visual.

Penggunaan jenis font, ukuran, jarak antar baris paragraf 
(leading), spasi antar paragraf, seluruhnya harus 
diperhitungkan demi kelancaran pembaca menelusuri tiap-tiap 
informasi.

Prinsipnya, ukuran font mengikuti ukuran bidang 
kolom/halaman pada bidang layout.
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7. Ciri Khas
Ciri khas bisa lahir dari penggunaan piktograf dan ilustrasi, 
keselarasan warna, maupun jenis font.

8. Warna
Variasi warna dapat disiasati dengan penggunaan roda warna 
(color palette) dan materi/referensi yang sudah banyak 
ditemukan di internet.

9. Penuturan
Narasi yang baik akan membantu pembaca mendapat 
pemahaman khusus, mengerti konteks data yang disajikan, 
sekaligus membentuk struktur cerita yang koheren.

10. Diagram
Siasati penumpukan angka menjadi diagram
- Diagram garis (line chart) →  perubahan nilai
- Diagram batang (bar chart) →  bilangan/data kuantitatif
- Diagram kue (pie chart) →  data dalam bentuk persen



11. Humor~
Jangan segan untuk menyelipkan humor karena pembaca perlu 
hiburan. Humor tidak harus muncul dalam bentuk teks, tapi 
juga dalam penggunaan piktograf, ilustrasi, bahkan pilihan 
warna. Buatlah konten visual yang tampil ramah tanpa terkesan 
menggurui.

12. Pemahaman
Konten visual yang tampil estetis, informatif, serta didukung 
dengan data yang valid, akan menggiring pembaca menuju 
pemahaman komprehensif.

Finalisasi
Adobe Indesign/Adobe Photoshop cocok untuk mendukung 
proses layout, sementara Adobe Illustrator/Corel Draw 
cenderung lebih cocok untuk pengolahan vector.
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