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Bagaimana memulai belajar Desain Grafis? Memang itu sebuah pertanyaan yang sangat 
mendasar bagi seorang desiner pemula.. 
 
Definisi Desain Grafis: adalah salah satu bentuk seni lukis (gambar) terapan yang memberikan 
kebebasan kepada sang desainer (perancang) untuk memilih, menciptakan, atau mengatur 
elemen rupa seperti ilustrasi, foto, tulisan, dan garis di atas suatu permukaan dengan tujuan 
untuk diproduksi dan dikomunikasikan sebagai sebuah pesan. Gambar maupun tanda yang 
digunakan bisa berupa tipografi atau media lainnya seperti gambar atau fotografi.Desain grafis 
umumnya diterapkan dalam dunia periklanan, packaging, perfilman, dan lain-lain. 
 
Ada beberapa tokoh menyatakan pendapatnya tentang desain grafis yang saya ambil dari situs 
http://id.wikipedia.org/  
 
Menurut Suyanto desain grafis didefinisikan sebagai " aplikasi dari keterampilan seni dan 
komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri". Aplikasi-aplikasi ini dapat meliputi periklanan 
dan penjualan produk, menciptakan identitas visual untuk institusi, produk dan perusahaan, dan 
lingkungan grafis, desain informasi, dan secara visual menyempurnakan pesan dalam publikasi. 
 
Sedangkan Jessica Helfand dalam situs http://www.aiga.com/ mendefinisikan desain grafis 
sebagai kombinasi kompleks kata-kata dan gambar, angka-angka dan grafik, foto-foto dan 
ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus dari seorang individu yang bisa menggabungkan 
elemen-eleman ini, sehingga mereka dapat menghasilkan sesuatu yang khusus, sangat berguna, 
mengejutkan atau subversif atau sesuatu yang mudah diingat. 
 
Menurut Danton Sihombing desain grafis mempekerjakan berbagai elemen seperti marka, 
simbol, uraian verbal yang divisualisasikan lewat tipografi dan gambar baik dengan teknik 
fotografi ataupun ilustrasi. Elemen-elemen tersebut diterapkan dalam dua fungsi, sebagai 
perangkat visual dan perangkat komunikasi. 
 

 
Lisensi Dokumen: 
Copyright © 2003-2006 IlmuKomputer.Com 
Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan 
disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat 
tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang 
disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, 
kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com. 
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Menurut Michael Kroeger visual communication (komunikasi visual) adalah latihan teori dan 
konsep-konsep melalui terma-terma visual dengan menggunakan warna, bentuk, garis dan 
penjajaran (juxtaposition). 
 
Warren dalam Suyanto memaknai desain grafis sebagai suatu terjemahan dari ide dan tempat ke 
dalam beberapa jenis urutan yang struktural dan visual. 
 
Sedangkan Blanchard mendefinisikan desain grafis sebagai suatu seni komunikatif yang 
berhubungan dengan industri, seni dan proses dalam menghasilkan gambaran visual pada segala 
permukaan  
 
 
Kategori Desain Grafis 
Secara garis besar, desain grafis dibedakan menjadi beberapa kategori: 
1. Printing (Percetakan) yang memuat desain buku, majalah, poster, booklet, leaflet, flyer, 

pamflet, periklanan, dan publikasi lain yang sejenis. 
2. Web Desain: desain untuk halaman web. 
3. Film termasuk CD, DVD, CD multimedia untuk promosi. 
4. Identifikasi (Logo), EGD (Environmental Graphic Design) : merupakan desain profesional 

yang mencakup desain grafis, desain arsitek, desain industri, dan arsitek taman. 
5. Desain Produk, Pemaketan dan sejenisnya. 
 
 
 
PROGRAM PENGOLAH GRAFIK/GRAFIS 
Oleh karena desain grafis dibagi menjadi beberapa kategori maka sarana untuk mengolah pun 
berbeda-beda, bergantung pada kebutuhan dan tujuan pembuatan karya. 
 
1.  Aplikasi Pengolah Tata Letak (Layout) 

Program ini sering digunakan untuk keperluan pembuatan brosur, pamflet, booklet, poster, 
dan lain yang sejenis. Program ini mampu mengatur penempatan teks dan gambar yang 
diambil dari program lain (seperti Adobe Photoshop). Yang termasuk dalam kelompok ini 
adalah: 
- Adobe FrameMaker 
- Adobe In Design 
- Adobe PageMaker 
- Corel Ventura 
- Microsoft Publisher 
- Quark Xpress 

 
2.  Aplikasi Pengolah Vektor/Garis 

Program yang termasuk dalam kelompok ini dapat digunakan untuk membuat gambar 
dalam bentuk vektor/garis sehingga sering disebut sebagai Illustrator Program. Seluruh 
objek yang dihasilkan berupa kombinasi beberapa garis, baik berupa garis lurus maupun 
lengkung. Aplikasi yang termasuk dalam kelompok ini adalah: 
- Adobe Illustrator 
- Beneba Canvas 
- CorelDraw 
- Macromedia Freehand 
- Metacreations Expression 
- Micrografx Designer 
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3.  Aplikasi Pengolah Pixel/Gambar 

Program yang termasuk dalam kelompok ini dapat dimanfaatkan untuk mengolah 
gambar/manipulasi foto (photo retouching). Semu objek yang diolah dalam 
progam-program tersebut dianggap sebagai kombinasi beberapa titik/pixel yang memiliki 
kerapatan dan warna tertentu, misalnya, foto. Gambar dalam foto terbentuk dari beberapa 
kumpulan pixel yang memiliki kerapatan dan warna tertentu. Meskipun begitu, program 
yang termasuk dalam kelompok ini dapat juga mengolah teks dan garis, akan tetapi 
dianggapa sebagai kumpulan pixel. Objek yang diimpor dari program pengolah 
vektor/garis, setelah diolah dengan program pengolah pixel/titik secara otomatis akan 
dikonversikan menjadi bentuk pixel/titik. 
Yang termasuk dalam aplikasi ini adalah: 
- Adobe Photoshop 
- Corel Photo Paint 
- Macromedia Xres 
- Metacreations Painter 
- Metacreations Live Picture 
- Micrografx Picture Publisher 
- Microsoft Photo Editor 
- QFX 
- Wright Image 

 
4.  Aplikasi Pengolah Film/Video 

Program yang termasuk dalam kelompok ini dapat dimanfaatkan untuk mengolah film 
dalam berbagai macam format. Pemberian judul teks (seperti karaoke, teks terjemahan, dll) 
juga dapat diolah menggunakan program ini. Umumnya, pemberian efek khusus (special 
effect) seperti suara ledakan, desingan peluru, ombak, dan lain-lain juga dapat dibuat 
menggunakan aplikasi ini. Yang termasuk dalam kategori ini adalah: 
- Adobe After Effect 
- Power Director 
- Show Biz DVD 
- Ulead Video Studio 
- Element Premier 
- Easy Media Creator 
- Pinnacle Studio Plus 
- WinDVD Creater 
- Nero Ultra Edition 

 
5.  Aplikasi Pengolah Multimedia 

Program yang termasuk dalam kelompok ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah 
karya dalam bentuk Multimedia berisi promosi, profil perusahaan, maupun yang sejenisnya 
dan dikemas dalam bentuk CD maupun DVD. Multimedia tersebut dapat berisi film/movie, 
animasi, teks, gambar, dan suara yang dirancan sedemikian rupa sehingga pesan yang 
disampaikan lebih interktif dan menarik. 
Yang termasuk dalam kelompok ini adalah: 
- Macromedia 
- Macromedia Authorware 
- Macromedia Director 
- Macromedia Flash 
- Multimedia Builder 
- Ezedia 
- Hyper Studio 
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- Ovation Studio Pro 
- Macromedia Director 

- Macromedia Flash 
- Multimedia Builder 
- Ezedia 
- Hyper Studio 
- Ovation Studio Pro. 
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Indonesia (PDII-LIPI) di Jalan Gatot Subroto 10. Sejak 2002 telah 
menulis di Elexmedia Komputindo (Tips dan Trik Photoshop 6, 
Singkat Tepat Jelas Adobe PageMaker 7, Tips dan Trik Adobe 
Photoshop 7, Membuat Objek 3 Dimensi dengan Photoshop 7, 
Melukis Digital dengan Photoshop 7). Selain menjadi penulis aktif di 
Elexmedia, karya lain juga diterbitkan oleh Datakom Lintas Buana 
(Desain Grafis demgan Photoshop 6, Mendalami Photoshop 7, Tips 
dan Trik PageMaker 7, Praktikum Photoshop CS2, dan Praktikum 

Mambo). 
 
Menjadi instruktur di Brainmatics Cipta Informatika (http://brainmatics.com), Pengembang Web 
dan Desainer lepas pada beberapa perusahaan IT di Jakarta (Biro Personel Metro Polri, Samapta 
Polri, Cedawui, Penerbit Datakom, Koordinator bidang Desain Grafis dan Desktop Publishing 
di IlmuKomputer.Com (IKC). 
Berbagai artikel menarik lain tersedia secara gratis di situs blog http://slametriyanto.web.id 
YM!: sl4metr 


