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Abstract
The mass media, especially newspapers, are starting and adapt to enter digital platforms as a result
of industrial revolution 4.0. People change how to reading and that makes the mass media must be
able to provide information briefly but clearly, one of which is through visual journalism, represented
by infographics. The Kompas Daily Infographic has its own visual style that distinguishes it from
others. This visual style become an identity that represents the Kompas Daily brand. This study
explores how the visual style of infographics becomes the identity of Kompas Daily in terms of text,
production, consumption, to socio-culture. The goal is to understand how visual style becomes identity.
The methodology uses Norman Fairclough’s critical discourse analysis which dissects a phenomenon
with three dimensions. The results of this study show that the visual style of Kompas Daily infographic
can be an identity that distinguishes it from other media. Infographic visual style is produced to align
its ideology, policies, and consumption. Identity is manifested from a pattern that takes place in a
continuous time and is formed by various factors, both directly and indirectly influencing it.
Keywords: mass media, infographic, visual style, identity
Abstrak
Media massa khususnya surat kabar mulai beradaptasi dengan era revolusi industri 4.0 untuk
masuk ke dalam platform digital. Pola baca yang ikut berubah menjadikan media massa harus
mampu memberikan informasi dengan singkat namun jelas, salah satunya melalui jurnalisme
visual yang diwakili salah satunya dengan infografik. Infografik Harian Kompas memiliki gaya
visual sendiri yang membedakan dengan infografik media lain. Gaya visual tersebut dapat
menjadi identitas yang mewakili brand Harian Kompas. Penelitian ini mengangkat bagaimana
gaya visual infografik menjadi identitas Harian Kompas dilihat dari teks, produksi, konsumsi,
hingga sosial budaya. Tujuannya untuk memahami bagaimana gaya visual menjadi identitas.
Metodologi menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough yang membedah suatu
fenomena dengan tiga dimensi. Hasil penelitian ini menunjukkan gaya visual infografik
Harian Kompas dapat menjadi identitas yang membedakan dengan media lain. Gaya visual
infografik diproduksi untuk menyelaraskan ideologi, kebijakan, dan konsumsinya. Identitas
terwujud dari pola yang berlangsung dalam waktu yang kontinyu dan terbentuk oleh dari
berbagai macam faktor baik yang memengaruhi langsung maupun tidak secara langsung.
Kata kunci: media massa, infografik, gaya visual, identitas
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Pendahuluan
Surat kabar atau koran adalah bagian dari budaya massa yang hingga sekarang
masih bertahan walaupun mengalami disrupsi yang sangat berat. Sebagai sebuah
produk yang dibuat untuk dibaca dan dilihat, maka sudah seharusnya koran
dirancang sedemikian rupa untuk membantu pembaca lebih mudah memahami
informasi. Desain menjadi salah satu cara bagaimana informasi yang disajikan dalam
sebuah koran dapat lebih mudah dinikmati dan dibaca. Dalam sebuah koran, elemen
visualnya tidak hanya berupa teks, garis, dan foto saja. Infografik adalah salah satu
elemen visual yang lazim muncul di surat kabar dan platform berita digital yang
dibuat untuk membantu pembaca memahami suatu informasi melalui grafis dan
visual yang mendukungnya. Konten visual ini sangat lekat dengan media massa
khususnya media cetak. Media cetak menjadi medium yang memperkenalkan konsep
infografik (infografis/grafis) pada khalayak pembaca. Infografik menjadi cara unik
untuk membuat konten yang diterbitkan menjadi tampak menonjol dan mencuri
perhatian (Smiciklas, 2012).
Di era industri 4.0, infografik semakin dikenal secara masif melalui platform digital
seperti portal berita, kanal-kanal di website, dan terutama melalui media sosial.
terutama ditunjang oleh software-software desktop publishing. Dalam beberapa tahun
terakhir, penggunaan infografik di media massa berkembang pesat terutama di
media berita online. Sementara pada media cetak, penggunaan infografik sudah lazim
walaupun tidak semua media cetak menggunakan infografik sebagai pendukung
berita dan informasi. Infografik sebagai salah satu informasi dalam bentuk visual
merupakan alternatif yang memudahkan khalayak untuk cepat memahami konteks
suatu berita atau informasi. Marshall McLuhan menyampaikan sebuah frase The
medium is the message (McLuhan, 1964), berbagai penafsiran muncul, salah satunya
dibaca sebagai cara menyajikan berita untuk platform media tertentu.
Harian Kompas yang sudah berusia 55 tahun sejak pertama kali terbit tahun 1965
telah menggunakan infografik di korannya. Infografik harian pelengkap berita di
Harian Kompas tercatat ada sejak edisi 30 Juni 1965 atau hanya selang 2 hari dari edisi
perdana. Format infografik yang disajikan berupa peta. Peta sendiri salah satu jenis
infografik yang sering ditemui baik dalam konten berita maupun keperluan publikasi
lain. Yang membedakan peta sebagai infografik dengan peta di dalam atlas adalah
fokus informasinya. Menurut Eric K. Meyer, infografik peta hanya memberikan
informasi yang sesuai konteks, tidak harus memperlihatkan semua item yang ada
(Meyer, 1997). Infografik peta pada Harian Kompas masih tetap diproduksi hingga
saat ini, bahkan selalu melengkapi pemberitaan. Infografik berupa peta di Harian
Kompas banyak mendukung pemberitaan terkait lokasi bencana alam, kecelakaan,
titik suatu wilayah, batas wilayah, persebaran, ekonomi, politik, hingga jalur dan alur
perjalanan.
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Era industri 4.0 yang mengagungkan teknologi digital dan pertukaran data
menjadi tantangan baru bagi media massa. Adaptasi terhadap perubahan tersebut
dapat dilakukan salah satunya dengan visual, dalam hal ini berupa infografik.
Komputer telah membawa perubahan fundamental dalam konten, ketepatan
waktu, bentuk, dan kualitas grafik (Fidler, 1997). Hal ini dapat secara langsung
membentuk karakteristik sebuah media terutama dari bagaimana visual yang ada
tersaji. Tantangan yang terbentang sekarang adalah bagaimana infografik Harian
Kompas yang terdapat di media digitalnya (Kompas.id) dapat menjadi identitas
lain Harian Kompas. Identitas ini menjadi karakteristik yang membedakan dengan
media lain. Penelitian Reuters Institute 2021 terhadap konsumsi media digital
masyarakat Indonesia menemukan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap
berita yang mereka konsumsi dipengaruhi pula oleh institusi/Lembaga/media yang
mengeluarkan berita tersebut. Temuan ini menandakan bahwa identitas media
menjadi penting karena berkaitan dengan kredibilitas.
Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman bagaimana gaya visual
infografik membentuk identitas Harian Kompas, serta bagaimana identitas Harian
Kompas diproduksi dan dikonsumsi melalui gaya visual infografiknya, dan tentang
bagaimana aspek sosial budaya yang merasuk pada gaya visual infografik Harian
Kompas sebagai identitas. Batasan masalah mencakup pada obyek untuk studi kasus
Harian Kompas (koran cetak dan media digitalnya, Kompas.id) dengan fokus yang
diteliti adalah infografik peta. Platform digital menjadi fokus meskipun platform cetak
masih digunakan sebagai pembanding. Hal ini karena karakteristik tampilannya
memiliki styleguide yang sama, hanya dibedakan dari ukuran saja. Sampel penelitian
infografik jenis peta mewakili bentuk visualisasi hingga fungsi. Selain itu, peta
merupakan bentuk infografik pertama yang muncul di Harian Kompas dan masih
tetap eksis hingga saat ini. Peta yang berbasiskan visual grafis melewati setiap
periode perubahan yang bahkan mampu beradaptasi sesuai fungsi, baik sebagai
infografik utama maupun pendukung. Peta juga dapat masuk ke dalam segala ranah
pemberitaan, mulai dari politik, ekonomi, internasional, humaniora, peristiwa, hingga
olahraga. Batasan lain mencakup pada narasumber pembaca yang saat ini berada
pada kisaran usia 25-45 tahun dengan latar belakang profesi mulai dari akademisi,
profesional, pengusaha, hingga birokrat.
Infografik
Media massa sebagai salah satu penyampai pesan berupa berita menjadikan infografik
sebagai salah satu unsur pendukung berita dan bahkan di Harian Kompas, infografik
menjadi satu cara bercerita melalui visual yang terkadang lepas dari berita dan berdiri
sendiri. Infografik jenis editorial ini sangat fleksibel penggunaannya, tergantung dari
tema dan konten dari pemberitaan. Menurut Jason Lankow, Josh Rithcie, dan Ross
Crooks dalam bukunya Infographic: The Power of Storytelling (2002) menyebutkan
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bahwa infografik editorial adalah infografik yang digunakan dalam publikasi cetak,
online, ataupun sebuah blog. Saat ini harian Kompas memiliki 3 format infografik, mulai
dari statis (cetak dan online), animasi (online), dan interaktif (online). Format tersebut
mendukung berbagai macam jenis infografik yang biasa digunakan dalam konten
harian Kompas. Wicandra (2006) mengkaji tentang ”Peran Infografis pada Media
Massa Cetak” dengan studi kasus pada koran Jawa Pos. Wicandra menyimpulkan
bahwa infografis penting dalam membantu masyarakat mengerti, mereproduksi dan
merekonstruksi berita yang dikonsumsinya (Wicandra, 2006).
Murray Dick (2020) membuat wacana tentang apa dan bagaimana infografik jika ditilik
dari beberapa aspek yang melingkupinya. Pertama fungsionalis-idealis, infografik
dilihat dari konsep dan keseluruhannya sebagai metodologi yang sistematis. Data
harus jelas disajikan tanpa terdistorsi visual (minimalis). Berbeda dengan pragmatisrealis, infografik dibentuk sebagai teknologi yang komunikatif. Pragmatis-realis
relevan digunakan di media massa. Pendekatan didaktik-persuasif mengarah
kepada infografik sebagai ideologi, dengan desain yang fungsional dan harus jelas.
Ekspresionis-estetik mengedepankan pada sisi estetik yang menyebutkan infografik
harus memiliki implikasi estetik.
Peta yang digunakan sebagai dalam pemberitaan merupakan salah satu infografik
yang paling sering digunakan oleh jurnalis infografik. Revolusi grafis pada era 80-an
menjadi saksi bahwa peta dapat digunakan dalam bentuk dan fungsi baru. Stovall
(1997) juga menambahkan infografik berupa peta membantu menjelaskan konteks
informasi, menonjolkan perbedaan dan variasi.
Gaya Visual
Secara etimologis arti gaya dalam bahasa Indonesia merupakan padanan dari
bahasa Inggris style yang berasal dari bahasa Latin stilus yang berarti alat penggores
(kalam) atau dari bahasa Yunani stili atau stilo yang artinya batang tiang. Gaya
grafis merupakan manifesto permukaan atau tampilan dari suatu desain grafis.
Gaya grafis (graphic style) merujuk pada ciri khas dari seseorang atau sekelompok
desainer, juga ciri desain pada periode waktu tertentu atas pilihan-pilihan tipografi,
warna, ilustrasi, tema, pendekatan, serta teknologi reproduksi yang menjadi karakter
bahkan jiwa jamannya (Heller, 1988). Gaya visual korporasi berbeda dengan editorial,
gaya visual pemberitaan berbeda dengan periklanan, dan sebagainya. Gaya visual
infografik Harian Kompas merujuk pada teori dan pernyataan sebelumnya dapat
didefinisikan sebagai ciri khas visual infografik dari Harian Kompas yang diproduksi
oleh sekelompok desainer pada periode waktu tertentu atas pilihan-pilihan tipografi,
warna, ilustrasi, tema, pendekatan, serta teknologi reproduksi yang menjadi karakter
bahkan jiwa jamannya. Gaya, corak, atau langgam ataupun style (stijl) adalah
sebenarnya berurusan dengan bentuk luar suatu karya seni (Soedarso, 1987). Berbeda
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dengan aliran, paham, atau isme yang lebih menyangkut pandangan atau prinsip
yang lebih dalam sifatnya. Gaya timbul karena suatu kebutuhan, suatu konsepsi yang
dengan sadar ingin dicapai lewat karya-karya. Maka, dapat disimpulkan juga bahwa
gaya visual menjadi satu tujuan terkait kebutuhan dan kondisi yang lebih rasional
dalam proses penciptaannya. Gaya sendiri dapat dikaitkan dengan aspek wacana
dengan definisinya adalah cara menjadi sesuatu atau menjadi identitas (Fairclough,
2003).
Gaya grafis merupakan manifesto permukaan atau tampilan dari suatu desain grafis.
Gaya grafis (graphic style) merujuk pada ciri khas dari seseorang atau sekelompok
desainer, juga ciri desain pada periode waktu tertentu atas pilihan-pilihan tipografi,
warna, ilustrasi, tema, pendekatan, serta teknologi reproduksi yang menjadi karakter
bahkan jiwa jamannya (Heller, 1988). Gaya visual korporasi berbeda dengan editorial,
gaya visual pemberitaan berbeda dengan periklanan, dan sebagainya. Gaya visual
juga dapat mengacu pada ciri khas desainer grafis (personal), baik dari segi preferensi
atas pilihan tipografi, palet warna , serta penggunaan pendekatan dekoratif ataupun
fungsional.
Identitas
Identitas merujuk pada KBBI dapat didefinisikan sebagai ciri-ciri atau keadaan
khusus seseorang; jati diri. Dalam ranah desain, visual identity atau identitas visual
memiliki makna sebagai segala bentuk identitas sebuah produk, brand, atau individu
yang dapat diidentifikasi secara visual dan merupakan wajah pertama yang akan
dikenali oleh masyarakat ketika mengakses produk tersebut. Identitas visual dapat
berbentuk logo, warna, layout khas, arsitektur, nama , seragam, dan lain-lain. Identitas
visual memiliki tujuan yang sama dengan branding, yaitu untuk mengidentifikasi,
membedakan, dan membangun posisi di khalayak (Landa, 2010). Identitas pada
dasarnya merujuk pada refleksi dari diri kita sendiri dan persepsi orang lain terhadap
diri kita. Tujuannya agar lebih dikenal pihak lain, dengan berbagai cara dan usaha
agar didapat identitas individu atau kelompok. Identitas merujuk pada cara-cara
di mana individu dan kolektifitas-kolektivitas dibedakan dalam hubungan mereka
dengan individu dan kolektivitas lain (Jenkins, 2008).
Metodologi
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan analisis
yang menggunakan analisis wacana kritis (CDA). Dalam penelitian ini, pendekatan
CDA Norman Fairclough yang akan digunakan sebagai alat penelitian dengan
memakai konsep tiga dimensi wacana sebagai parameter dalam membuat analisis.
Dimensi pertama wacana mewakili fragmen wacana, yaitu analisis obyek (teks
verbal, visual, atau verbal dan visual). Dimensi kedua wacana dideskripsikan sebagai
aspek dari konteks hubungan kekuasaan dalam wacana berlangsung. Dimensi ketiga
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wacana dideskripsikan sebagai kekuasaan di balik wacana atau sebagai praktekpraktek sosial karena didalamnya terdapat kondisi-kondisi sosial yang menguasai
proses. Tiap dimensi akan dibahas dengan jenis analisis yang berbeda (Janks, 1997:
26 dalam Sumartono, 2017).

Gambar 1. Sampel 1 Infografik peta Harian Kompas 2019
tentang kecelakaan beruntun yang terjadi di Tol Purbaleunyi.
Sumber: Arsip Harian Kompas

Batasan obyek infografik yang diteliti berupa jenis infografik peta. Dasar dipilihnya
infografik jenis peta untuk menggambarkan perubahan gaya visual infografik karena
beberapa pertimbangan peta masih konsisten muncul hingga saat ini, terdapat pada
tiap periode perubahan, bahkan dalam format digital. Dan sangat bersifat grafis
ditinjau dari bentuk visualnya. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive
sampling yang memiliki gaya visual serupa dalam rentang waktu tertentu. Kesamaan
sampel dilihat dari jenis infografiknya, yaitu infografik breakingnews peta lokasi
kecelakaan yang dilengkapi ilustrasi kronologi dan beberapa keterangan tambahan.
Pilihan tersebut untuk mendapatkan lebih banyak elemen visual. Obyek penelitian
berupa infografik peta dengan ilustrasi kronologi kecelakaan tersebut terbit di
platform cetak dan digital (Kompas.id).
Metode pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara terhadap
beberapa narasumber dari pelaku produksi dan sisi konsumsi yaitu pembaca media
yang mengonsumsi infografik. Studi dokumen berupa artifak dan dokumen untuk
mendapatkan gambaran gaya visual yang dihasilkan dari adaptasi teknologi.
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Metode analisis data menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough untuk
memahami gaya visual infografik Harian Kompas yang dipengaruhi perubahan
teknologi yang memengaruhi aspek produksi dan konsumsi media massa.
Analisis wacana kritis Fairclough tersebut menggunakan tiga dimensi yang saling
berhubungan, yaitu dimensi teks, praktik diskursus, dan sosial budaya. Analisis
wacana kritis Fairclough menghubungkan antara bahasa (teks-visual) dengan
struktur sosial budaya secara luas. Termasuk di dalamnya adalah tentang kekuasaan
dan penancapan hegemoni. Titik kritis pada penelitian ini adalah untuk mencari
bagaimana identitas dibentuk oleh gaya visual infografik Harian Kompas terutama
di era digital.
Dimensi praktik diskursus akan menganalisis dari aspek produksi dan konsumsi
media massa dengan fokus pada elemen infografik. Menurut Fairclough, ada dua
sisi dari praktik diskursus; produksi teks (di pihak media) dan konsumsi teks (di
pihak khalayak). Kedua hal tersebut berhubungan dengan jaringan yang kompleks
yang melibatkan berbagai praktik diskursif. Pada bagian praktik sosial-budaya akan
menganalisis bagaimana kekuatan yang ada dalam masyarakat memengaruhi gaya
visual infografik.
Dimensi teks akan dianalisis menggunakan analisis teks atau deskripsi tentang
gaya visual infografik Harian Kompas untuk membahas pertanyaan penelitian yang
pertama. Dimensi teks melihat bagaimana antar elemen visual infografik membentuk
suatu makna dan menjadi identitas dengan didasarkan pada studi artifak, literasi,
dan observasi.

Gambar 2. Analisis teks infografik
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Dimensi diskursus praktis dengan produksi dan konsumsi infografik media massa
dibahas dengan analisis interpretasi. Produksi dan konsumsi dilihat dari pengalaman,
kondisi, kebiasaan, dan pengaruh yang kemudian diinterpretasikan untuk menjawab
pengaruhnya terhadap gaya visual infografik Harian Kompas.

Gambar 3. Pembahasan dimensi produksi dan konsumsi

Dimensi ketiga yaitu dimensi sosial budaya akan dibahas dengan analisis sosial berupa
eksplanasi antara teori dengan realitas yang terjadi. Faktor situasional, institusional,
dan sosial menjadi alat yang digunakan untuk melihat dari masing-masing topik.

Gambar 4.Pembahasan dimensi sosial budaya

Hasil dan Pembahasan
Analisis dimensi teks dalam lingkup yang dimaksud dapat dihubungkan dengan
berbagai macam hal, mulai dari bahasa, teks (wacana), hingga makna visual dan
suara. Pada dimensi teks menggunakan analisis yang didasarkan pada beberapa
parameter, seperti elemen desain, prinsip desain, teori warna, tipografi, kartografi,
simbol, serta teknologi.
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Komposisi desain infografik peta tidak memfokuskan pada pola simetris dan
asimetris, namun fleksibel mengikuti pola pusat peta. Penempatan simbol dalam
peta pun sesuatu yang tidak bisa diposisikan secara estetis, karena mengambil dari
data dan fakta. Komposisi yang dapat diolah berupa penempatan obyek seperti
inset, arah mata angin, dan tentunya gambar pelengkap. Untuk platform digital,
komposisi antar bagian (peta dan grafis kronologi) biasanya dirancang atas bawah.
Hal ini untuk mengakomodasi kebutuhan ukuran layar vertikal yang mengharuskan
pembaca scroll ke bawah. Dalam 3 sampel infografik yang disertakan, tampak bahwa
komposisi antar bagian menggunakan pola atas bawah, atas untuk obyek ilustrasi,
bawah untuk peta.

Gambar 5. Sampel 1 Infografik peta Harian Kompas 2019 tentang kecelakaan

Garis pada infografik menjadi satu elemen desain yang cukup dominan dan menjadi
penanda yang krusial. Garis yang menunjukkan jalan memiliki kategori ketebalan
yang berbeda. Untuk menghasilkan garis-garis yang berbeda ketebalan, warna,
bentuk, dan fleksibilitasnya, bantuan faktor teknologi dalam produksinya sangat
signifikan. Tuntutan di media massa saat ini yang memiliki tenggat ketat, penggunaan
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teknologi dalam hal ini software yang mendukung pembuatan infografik peta menjadi
suatu keharusan.

Gambar 6. Garis pada infografik peta sampel 1
Sumber: Arsip Harian Kompas

Bentuk-bentuk yang menonjol digunakan pada infografik kecelakaan di tol itu adalah
bentuk isometrik (gambar 4.12, 4.13, 4.14). Gambaran isometrik tampak dominan
dan lebih menarik perhatian pembaca karena menggambarkan kronologi peristiwa
kecelakaan. Salah satu keuntungan menggambar dengan teknik ini adalah efektifitas
penggunaan obyek yang sama untuk tanpa terdistorsi pandangan perspektif.
Teknologi komputer grafis memudahkan dalam produksi gambar dengan proyeksi
isometrik dan kemudahan perulangan.

Gambar 7. Ilustrasi kronologi dengan gambar model isometrik
Sumber: Arsip Harian Kompas

Warna merupakan elemen yang memiliki fungsi krusial pada infografik sebagai
pembeda dan fokus suatu obyek. Pada styleguide infografik peta Harian Kompas,
elemen warna digunakan untuk membedakan daratan, wilayah daratan yang menjadi
fokus, serta wilayah perairan.

Gambar 8. Warna analog/harmoni pada permukaan peta

Tipografi untuk infografik menggunakan perpaduan huruf serif dan sans serif.
Pemilihan huruf sans serif untuk judul karena memiliki karakteristik yang ramping,
264

GAYA VISUAL INFOGRAFIK SEBAGAI IDENTITAS HARIAN KOMPAS DI ERA DIGITAL
Pandu Lazuardy Patriari, Elda Franzia, Agung Eko Budi Waspada
Jurnal Seni & Reka Rancang Volume 4, No.2, April 2022, pp 255-270

modern, dan lengkap kategorinya. Penggunaan hurus sans serif umum digunakan
dalam teks infografik. Pertimbangannya huruf sans serif terlihat lebih nyaman dibaca
dalam bentuk teks pendek seperti di infografik dan lebih sedikit dalam memakan
bidang area infografik. Hierarki susunan tipografi tergambar jelas dengan ukuran
judul yang lebih besar daripada teks isi yang dipertegas dengan jenis yang bold.
Legibility huruf dalam infografik merupakan hal yang mutlak apalagi dalam media
massa.

Gambar 9. Tipografi untuk judul dan isi infografik

Kartografi berperan dalam melengkapi infografik peta berupa simbol-simbol yang
lazim digunakan, seperti arah mata angin dan skala. Penggunaan simbol dan
kelengkapan peta ini cukup membedakan infografik peta Kompas dengan dari
media lain. Infografik peta Harian Kompas berusaha memberikan informasi yang
akurat dengan berdasar data dan fakta. Salah satu caranya dengan menampilkan
kelengkapan unsur tersebut.

Gambar 10. Arah mata angin

Penggunaan teknologi dalam pembuatan infografik peta yang paling tampak adalah
software yang digunakan. Software grafis (CG) pengolah vektor merupakan software
standar yang digunakan media massa dalam membuat infografik. Perangkat komputer
menggunakan PC dengan sistem operasi windows spesifikasi hardware untuk desain.
Spesifikasi tersebut cukup krusial untuk pekerjaan desain yang membutuhkan
kecepatan Desainer infografik sangat diuntungkan dengan kemajuan teknologi yang
mendukung dalam riset dan pencarian data. Aplikasi google-maps saat ini sangat
membantu desainer infografik ketika membuat peta wilayah tertentu. Dalam sampel
tersebut, desainer dapat menentukan titik lokasi kecelakaan berdasarkan informasi
pada kilometer berapa kecelakaan terjadi. Fasilitas yang terdapat pada google-maps
mempermudah desainer mencari lokasi yang sesuai. Kemudahan yang didapat ini
akan mempercepat pengerjaan infografik peta. Platform menjadi faktor yang krusial
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dengan Harian Kompas menggunakan Kompas.id sebagai platform digital. Disini
pesan Mcluhan menjadi konkret, bahwa media adalah pesan, yang harus aktual.
Kompas yang berangkat dari budaya teks dan cetak, bergerak dan beradaptasi
dengan zaman. Platform digital dengan tampilan di layar memiliki ukuran lebar yang
pasti. Infografik harian yang ditampilkan memiliki ukuran yang sama. Opsi untuk
menyajikannya dapat lebih variatif , dari statis hingga dinamis.
Dari berbagai ulasan tersebut, proses pembuatan infografik tergambarkan konsisten
dengan adanya kepatuhan terhadap styleguide. Styleguide sangat terbantu oleh
teknologi. Sistem visual infografik berbasiskan vektor dengan dipandu style-book
merupakan hasil dari proses dan pengalaman yang diterapkan sebagai strategi
adaptif terhadap tuntutan pekerjaan.Teknologi sangat membantu pekerjaan desain
yang sifatnya rutin dengan tenggat waktu yang ketat. Pengulangan elemen visual
seperti pada contoh yang dibahas menjadi lebih mudah. Gaya visual infografik
Kompas pada akhirnya terbantu oleh teknologi dengan berlandaskan pada kedetailan
dan kelengkapan informasi yang diwakili dalam elemen-elemen desain yang tersaji.
Mengacu pada Dick (2020), proses produksi teks disini sesuai dengan pendekatan
pragmatis-realis, dimana teknologi menjadi jembatan baik dari sisi pembuat dan
pengguna
Dimensi ini menggunakan penelusuran konteks produksi dan konsumsi teks untuk
kemudian diinterpretasikan. Konteks ini dipandang sebagai hal di luar teks yang
memengaruhi teks. Teks yang dibuat (produksi) tidak lepas dari subyektifitas dan
kepentingan yang memengaruhi bagaimana teks terbentuk. Sisi produksi melihat
bagaimana teks dibuat dengan melihat berbagai pendekatan mulai dari pengalaman,
pengetahuan, kebiasaan, kondisi, dan pengaruh lingkungan. Dimensi diskursus
praktik digali dengan wawancara ke pelaku produksi (desainer dan redaksi Harian
Kompas) dan pelaku konsumsi dengan pemilihan sampel purposive sampling.
Gaya visual infografik Harian Kompas dibentuk oleh pengalaman serta pengaruh
dari media manca yang menjadi benchmark awal bagaimana infografik Harian
Kompas diproduksi. Pada prosesnya, kultur kerja yang berlandaskan ideologi
redaksional mengarahkan bagaimana gaya visual infografik Harian Kompas dapat
menjadi identitas yang melengkapi identitas lain Harian Kompas. Sebagai bagian
dari produk media massa, infografik Harian Kompas dibuat untuk memudahkan
pembaca memahami informasi, sehingga gaya visual dan desainnya berlandaskan
atas fungsionalitas seni terapan. Identitas melalui infografik ini terbentuk secara
berkesinambungan yang menjadi budaya kerja dalam ruang redaksi Kompas
khususnya di bagian visual untuk memproduksi infografik yang flat-modern dan
realis-minimalis.
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Dalam mengonsumsi informasi melalui media, pembaca menilai bahwa visual
yang bagus penting untuk menarik perhatian dan membantu pembaca memahami
isi informasi yang disampaikan. Karakteristik penting untuk pembaca dapat
membedakan darimana konten berasal. Kultur masyarakat sekarang yang lebih
tertarik dengan hal yang berbau visual menjadi catatan yang mendukung bahwa
identitas perlu dibentuk melalui produk-produk yang sangat visual. Dalam hal ini,
infografik Harian Kompas perlu untuk memiliki identitas salah satunya melalui gaya
visualnya yang dapat membedakan dengan media lain.
Identitas Harian Kompas identik dengan surat kabar yang memiliki konten jurnalistik
presisi dan tepercaya, sehingga memiliki pembaca tersendiri yang menginginkan
kedalaman dan analisis. Pola kerja dan kultur yang terbentuk di ruang produksi
(redaksi) dan pola pembaca dalam menikmati produk jurnalistik saling memiliki
koherensi. Produksi akan berupaya membuat konten infografik yang memiliki
gaya visual yang sesuai dengan napas jurnalismenya sehingga menjadi identitas
khas, sementara konsumsi melihat sebuah produk dalam hal ini infografik Harian
Kompas dari gaya visualnya yang membedakan dengan media lain. Konsumen tetap
menginginkan salah satunya gaya visual yang kekinian dan relevan. Harian Kompas
harus bisa bersikap adaptif dan tidak terlalu kaku dalam menerapkan prinsip, apalagi
di era digital yang semua bisa tersaji dengan cepat dan informasi dapat diperoleh
dari mana saja.
Dimensi sosial budaya memiliki pengaruh yang tanpa disadari ikut membentuk
bagaimana gaya visual suatu desain muncul dan menjadi penanda identitas. Penelitian
ini menggunakan 3 wacana yang dilihat memiliki andil besar dalam pembentukan
gaya visual infografik harian Kompas. Ketiga wacana tersebut meliputi ideologi,
budaya, norma, dan ekonomi.
Tabel 1
Dimensi sosial budaya
Aspek

Intisari

Budaya dan ideologi

Identitas Harian Kompas terbentuk karena ideologi yang
mengakar menjadi nilai dan kultur kerja. Ideologi dan
idealisme merupakan respons terhadap situasi yang
terjadi di lingkungannya.

Sosial dan norma

Negara sebagai kuasa tertinggi dalam wilayah distribusi
media tersebut berada memiliki kewenangan untuk
menindak media apabila melangkah terlalu jauh, namun
negara juga membutuhkan media sebagai penyanga
demokrasi. Dari aturan negara pada akhirnya berimbas
ke kebijakan redaksional.
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Ekonomi

Media merupakan industri idealisme sekaligus industri
bisnis. Modal sebagai faktor yang penting di era industri
cukup menentukan bagaimana kemudian media tetap
survive. Bisnis harus tetap berjalan agar idealisme
mengembangkan produk jurnalistik juga berjalan.

Dimensi sosial budaya yang menjadi aspek sisi makro menunjukkan bahwa identitas
terbentuk oleh situasional, institusional, dan sosial. Media perlu merespons kondisi
yang tidak secara langsung meresap ke ruang produksi media. Sebagai dimensi yang
makro, terdapat hal-hal yang diluar kuasa idealisme yang memaksa sikap kompromi
terhadap keadaan terutama ekonomi. McQuail (2011) menyebutkan bahwa media
mendapatkan fungsi dan tanggung jawab dalam ranah publik yang diawasi oleh
lembaga dan pada prinsipnya bebas dan bersih dari kekuatan politik dan ekonomi.
Namun di era digital seperti sekarang ini, media tidak bisa sepenuhnya bersih dari
kekuatan politik dan ekonomi, dimana hal tersebut dapat dilihat dari identitas visual
dalam penyajian informasinya, salah satunya dengan gaya visual infografik yang
dituntut untuk beradaptasi dengan zaman dan masyarakat.
Simpulan
Gaya visual infografik Harian Kompas memiliki karakter yang flat, modern dan realis.
Pendekatan pragmatis-realis digunakan dalam menghasilkan produk infografik
dengan gaya visual flat-modern dan realis-minimalis. Hal ini menyesuaikan juga
dengan kebutuhan di era digital yang membutuhkan kecepatan namun tetap
mengedepankan keakuratan. Selain itu sesuai dengan konsep clean and strong sebagai
cara untuk menyuguhkan informasi yang cepat dan mudah dipahami oleh pembaca.
Gaya visual flat, modern, dan realis tersebut juga salah satu cara untuk lebih mudah
diseragamkan ketika para desainer yang berbeda memproduksi infografik peta lokasi
kecelakaan dan kronologinya. Melalui gaya visual infografik flat, modern, dan realis,
tercipta identitas yang mendukung Harian Kompas sebagai media (surat kabar dan
digital) yang berkualitas dengan ciri klasik dan elegan.
Gaya visual infografik Harian Kompas yang flat, modern, dan realis merupakan
respon terhadap situasi dan kondisi baik dari sisi produksi dan konsumsi. Penggunaan
infografik yang mengedepankan unsur visual menjadi respon terhadap waktu
baca yang semakin sedikit dan disrupsi teknologi. Identitas Harian Kompas untuk
mencirikan jurnalisme presisi dan mendalam yang klasik dan elegan terdukung juga
melalui gaya visual infografiknya. Identitas Harian Kompas identik dengan surat
kabar yang memiliki konten jurnalistik presisi dan tepercaya, sehingga memiliki
pembaca tersendiri yang menginginkan kedalaman dan analisis. Pola kerja dan kultur
yang terbentuk di ruang produksi (redaksi) dan pola pembaca dalam menikmati
produk jurnalistik saling memiliki koherensi. Produksi akan berupaya membuat
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konten infografik yang memiliki gaya visual yang sesuai dengan napas jurnalismenya
sehingga menjadi identitas khas, sementara konsumsi melihat sebuah produk dalam
hal ini infografik Harian Kompas dari gaya visualnya yang membedakan dengan
media lain.
Dimensi sosial budaya yang menjadi aspek sisi makro menunjukkan bahwa identitas
terbentuk oleh situasional, institusional, dan sosial. Media perlu merespons kondisi
yang tidak secara langsung meresap ke ruang produksi media. Dalam skala yang
makro, identitas yang diwakili oleh gaya visual infografik Harian Kompas merupakan
respon yang tidak disadari secara langsung memengaruhi dari aspek ideologi,
norma-norma, hingga dunia industri korporasi. Bahwa Fairclough menyatakan ada
sesuatu dibalik praktik sosial dalam upayanya tetap memiliki kuasa atas masyarakat.
Dalam hal ini praktik media massa yang mencoba tetap bertahan dan memengaruhi
masyarakat melalui informasi dan pemberitaannya dengan membawa identitas
media. Identitas media massa adalah bagaimana media memiliki karakteristik yang
dapat dipercaya konsumen sehingga hegemoninya tetap terjaga.
Identitas terwujud dari pola yang berlangsung dalam waktu yang kontinyu dan
terbentuk oleh dari berbagai macam faktor baik yang memengaruhi langsung maupun
tidak secara langsung. Kemampuan merespon situasi, kondisi insitusi, dan kondisi
sosial dapat menjadi awal bagaimana nantinya identitas muncul dalam berbagai
variasi bentuk. Harian Kompas sebagai media massa yang memiliki sejarah panjang
dan berbagai produk jurnalistik memiliki identitas yang membedakan dengan media
massa lain.
Era Digital 4.0 memberikan banyak kemungkinan bagi media berbasis platform
digital untuk menampilkan infografik dengan lebih menarik, yaitu dengan infografik
interaktif atau penggunaan animasi. Dalam praktik Harian dengan informasi yang
cepat, produksi infografik tersebut membutuhkan SDM produksi yang cukup dan
handal. Skala Harian yang dapat diterapkan adalah infografik animasi GIF. Adanya
unsur visual yang bergerak dapat membantu menarik minat pembaca melihat
infografik yang disajikan. Bagi penelitian selanjutnya, dalam ranah infografik
era digital dapat mengangkat tentang infografik dari sisi pemaknaan semiotika.
Bagaimana infografik yang seharusnya berbasis data dan fakta, dilihat dari kacamata
semiotika.
Harian Kompas juga perlu mencari bagaimana pekerjaan membuat infografik
seperti peta dapat lebih efisien lagi, misalnya dengan penggunaan software GIS yang
bisa langsung digunakan, seperti QGIS. Beberapa media terkemuka dunia seperti
NewYork Times menggunakan model software seperti itu untuk pembuatan petanya.
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