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Pengertian Desain Grafis

Desain grafis adalah kombinasi kompleks antara 
kata-kata, gambar, angka, grafik, foto dan ilustrasi 

yang membutuhkan pemikiran khusus dari seorang 
individu yang bisa menggabungkan elemen-

elemen ini, sehingga mereka dapat menghasilkan 
sesuatu yang khusus atau sangat berguna dalam 
bidang gambar. Ilmu desain grafis mencakup seni 
visual, tipografi, tata letak dan desain interaksi.



Jenis-jenis Desain Grafis

Desain grafis sendiri juga memiliki beberapa jenis yang terbagi 
berdasarkan jenis kemampuannya. Sebagai Berikut :

• Drafter

• Editor

• Layouter

• Art Director

• Fotografer

• Animator

• Visualisator

• Video Editor

• Integrated Desainer



Jenis-jenis Desain Grafis

• Drafter → adalah desainer yang mana memang dikhususkan untuk 
membuat arsitektur dan rancang bangun yang simetris dan digunakan 
untuk keperluan pembuatan sesuatu yang memerlukan ketelitian 
tinggi dan rancangan yang presisi.

• Editor →merupakan desainer yang khusus untuk membuat cover, 
sampul, banner, dan lain sebagainya.

• Layouter → Layouter adalah desainer yang khusus untuk membuat 
tatanan layout sebuah majalah atau koran atau publikasi yang lainya 
dan diharuskan mempunyai feel untuk tata letak agar enak dilihat.

• Art Director → Desainer khusus untuk membuat karya karya seni dari 
komputer yang bisa digunakan untuk visual effects ataupun hanya 
untuk hiasan saja.



Jenis-jenis Desain Grafis

• Fotografer → Desianer khusus yang selain melakukan pengeditan foto 
juga merangkap sebagai fotografer, harus memiliki talenta khas 
fotografer serta mampu mengedit foto sesuai event atau yang 
perfect.

• Animator → Desainer khusus bekerja pada bidang motion graphic, 
iklan atau film fantasi.

• Visualisator → Desainer khusus untuk memberikan gambaran sebuah 
produk atau karya dalam bentuk real / 3D

• Video Editor → Desainer khusus untuk mengedit video atau film dan 
juga merangkap sebagai video shooter.

• Integrated Desainer → Desainer khusus yang membutuhkan integrasi 
dengan programmer misalnya pembuatan game, cd interaktif, web
desain, dsb.



Unsur-unsur Yang Terdapat Dalam 
Desain Grafis

• Garis (Line)

• Bentuk/Bidang (Shape)

• Tekstur (Texture)

• Ruang/Jarak (Space)

• Ukuran (Size)

• Warna (Color)

• Gelap-terang (Value)


