
nfographics/infografis [Ind.] dilahirkan oleh

Internet, tempat berbagi yang tidak dibatasi oleh

ukuran panjang & lebar suatu media. Kita tahu Koran

seluas apa, kertas A4 seluas apa, terus kalau

informasi yg ditampilkan lebih luas dari Koran, apa

yang harus di lakukan. Jawabannya adalah

Infographics ! Menurut

Wikipedia [http://

id.wikipedia.org/wiki/

Grafis_informasi] :

Grafis informasi atau

i n fog ra f i s ada lah

representasi visual

informasi, data atau

i lmu pengetahuan

secara grafis. Grafis ini

m e m p e r l i h a t k a n

informasi rumit dengan

singkat dan jelas, seperti pada papan, peta,

jurnalisme, penulisan teknis, dan pendidikan.

Infografis mengilustrasikan informasi yang memiliki

sedikit teks, dan berperan sebagai ringkasan visual

untuk konsep sehari-hari seperti rambu berhenti dan

jalan.

ebanyakan dari kita suka bentuk gambar yang

sederhana & padat informasi daripada teks atau

tulisan yang bertele-tele. Itulah mengapa

Infographics dihadirkan. Di mulai dari Google & topik

apa yg ingin Anda ketahui. Itu saja. Silahkan cari di

Google Image dengan kata kunci Infographics diikuti

kata kunci kedua, sesuai dengan yang Anda cari.

Misal : Infographics Android, setelah hasil pencarian

tertemukan, jangan

lupa di sisi kiri ada side-

bar Any Size (ukuran

image) pilih yang Large

(paling besar). Disinilah

kelebihan Infographics

yaitu resolusi image-nya

bisa ribuan, melebihi

ukuran layar laptop/PC

kita.

e m a m p u a n

resolusi besar

inilah yang membedakan dengan image yang lain,

sekaligus keunggulan Infographics ini. Silahkan

dicoba. Kata kunci kedua silahkan sesuai dengan yg

Anda butuhkan. Bingung tidak ada ide kata kunci atau

keyword-nya ? Ilustrasi di atas berisi kata-kata kunci

yang terkait dengan informasi & social media. Kalau

Club bola peserta Champion League mana yang paling

populer di FaceBook ??? Simak halaman 2 berikut. 
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lub Sepakbola mana yang paling disukai di

FaceBook ? Infographics diatas menjelaskan

jawabannya. Barca jawaranya.

da versi-versi Android, ternyata Android yg 100%

free itu OS-nya, aplikasinya yg free cuma 64.4%,

35.6%-nya berbayar.
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erapa macam bentuk Infographics, silahkan lihat

di atas itu. Yang jelas bentuknya menarik tapi —

kata saya — susah membuatnya. Teknis & Artistik.

asti tahu FaceBook, secara umum. Saya juga

baru tahu kalau di launching Februari 2004 &

sudah lebih 500 juta akun.
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