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Dr. Anukka Lindell, dosen senior bidang neuro-
psikologi eksperimental di Universitas 
Melbourne's La Trobe, Australia, baru-baru ini 
mempublikasikan temuannya di Jurnal 
National Center for Biotechnology Information
(NCBI) tentang angle atau sudut terbaik untuk 
menghasilkan selfie terbaik. 

Setelah selesai menganalisis Dr. Anukka 
menyimpulkan bahwa dari 92 persen sampel 
yang valid ditemukan baha responden menilai 
bagian wajah sebelah kiri sebagai sudut terbaik 
untuk selfie (41 persen). Pose favorit terbaik 
kedua adalah memakai angle yang 
memperlihatkan sisi kanan wajah (31,5 
persen). Sedangkan pose terbaik ketiga adalah 
memakai pose layaknya sedang foto kartu 
identitas alias dari depan (19,5 persen). 

“Sementara berbagai penelitian 
mengindikasikan bahwa pose dengan sudut 
dari tengah wajah dianalisis memiliki ekspresi 
emosional yang sama dengan pose dari sudut 
kiri, namun sesungguhnya pose dengan 
menampilkan bagian kiri wajah itu jauh lebih 
sering dipakai. Alasannya karena lebih 
menggoda,” tulis Dr. Anukka. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5318447/


Liputan6.com, Jakarta - Ericsson baru saja 

menggelar uji coba teknologi 5G miliknya di 

Indonesia. Kehadiran teknologi ini disebut-sebut 

akan mengubah gaya hidup karena menawarkan 

layanan jauh lebih baik dari pendahulunya.

Lantas, kapan teknologi ini sebenarnya dapat 

digunakan? Menurut Chief Technology Officer 

(CTO) Ericsson Asia Pacific Magnus Ewerbring, 

teknologi 5G sampai saat ini masih dibahas 

standardisasinya, yang kemungkinan baru akan 

selesai pada tahun depan.

"Sementara untuk siap diluncurkan secara 

komersial, kami memerkirakan pada 2020," tutur 

Magnus saat demo perdana 5G di Jakarta, Senin 

(3/4/2017). Namun, ia menuturkan adopsi 

teknologi anyar ini juga tergantung pada kesiapan 

operator dan wilayah yang akan menggunakannya.

Menyoal kemungkinan layanan 5G hadir di 
Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika 
Rudiantara menyerahkan hal tersebut kepada 
kesiapan operator. Pemerintah dalam hal ini hanya 
mendukung dari sisi regulasi.

http://tekno.liputan6.com/read/2908004/orang-yang-unggah-foto-lagi-nge-gym-punya-gangguan-mental
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free vector online



Adobe Illustrator Corel DRAW Inkscape

vector graphic editor



fonts.google.com dafont.com

free font online



tips warna



online infographics

piktochart.com canva.comvisme.co powtoon.com



prezi.com



prezibase.com



powtoon.com



layout 1-1-2 layout 1-2-1 layout 2-1-2

layout dasar



• Tentang apa ?
Roadshow Incakap Kota Bandung

• Penjelasan Singkat
Incakap = Interent Cerdas Kreatif 
Produktif, dilaksanakan 15-18/5

• Data penting ?
peserta : >50 SMP
terdiri dari >300 siswa, guru & ortu
dibagi dalam 4 rayon

• Narasumber
Atalia Ridwan Kamil, MAFINDO, 
RTIK Kota Bandung dan TDK 
Indonesia

contoh



color tones
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infografik bisa dibuat dengan
vector graphics editor, infographics creator 

online bahkan text editor atau di secarik kertas
asal punya data dan konsep desain

Supriyanto



yuk kenalan



infografik untuk medsos
- bentuk : kotak persegi
- layout : maks 2-3 kolom
- minimalkan jumlah teks, harus 

terbaca jelas

infografik untuk print
- bentuk : sesuai kebutuhan
- layout : horizontal atau vertikal
- lebih banyak teks penjelasan tidak 

masalah

untuk apa?



olah data

cari lalu kelompokkan 
data

tips : kita bisa manfaatkan
Google Forms dan Google Sheets

untuk mengumpulkan dan
mengolah data secara cepat



dikonsep dulu, baru didesain jika offline
atau pilih template, jika online

olah gambar



• Tentang apa ? (judul)
• Penjelasan Singkat
• Data-data penting (2-4 jenis data)
• Sumber data / narasumber

olah data
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