
Jasa Graphic Design Jakarta 
 
Graphic design (Desain grafis) itu adalah seni dalam berkomunikasi menggunakan tulisan, ruang, dan 
gambar. Bidang ini merupakan bagian dari komunikasi visual. Desain Grafis berasal dari 2 buah kata 
yaitu Desain dan Grafis, kata desain berarti proses atau perbuatan dengan mengatur segala sesuatu 
sebelum bertindak atau merancang. Sedangkan grafis adalah titik atau garis yang berhubungan 
dengan cetak mencetak. Sebagai contohnya orang yang menawarkan jasanya dalam melakukan 
design terhadap permintaan yang di lakukan (Graphic Design Jakarta). Jadi dengan demikian 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. 
 

- Desain grafis dapat diartikan sebagai proses pemikiran yang diwujudkan dalam gambar 
(Hendi Henratman S.T. 2006:3) 

- Dalam bahasa inggris disebut Graphic diartikan sebagai goresan yang berupa titik-titikatau 
garis yang berhubungan dengan kegiatan cetak-mencetak. (Freddy Adiono Basuki, 2000) 

- Desain grafis dapat diartikan sebagai proses pemikiran untuk mengalihkan gagasan dalam 
bentuk gambar.( Atisah Sipahelu.1991) 

-  
Desain grafis pada awalnya diterapkan untuk media-media statis, seperti buku, majalah dan brosur. 
Seiring dengan perkembangan zaman, desain grafis juga diterapkan dalam media elektronik, yang 
sering kali disebut sebagai desain interaktif atau desain multimedia. Batas dimensi pun telah 
berubah seiring perkembangan pemikiran tentang desain. Desain grafis bisa diterapkan menjadi 
sebuah desain lingkungan yang mencakup pengolahan ruang. 
 
Unsur dalam desain grafis sama seperti unsur dasar dalam disiplin desain lainnya. Unsur-unsur 
tersebut (termasuk shape, bentuk (form), tekstur, garis, ruang, dan warna) membentuk prinsip-
prinsip dasar desain visual. Prinsip-prinsip tersebut, seperti keseimbangan (balance), ritme (rhythm), 
tekanan (emphasis), proporsi ("proportion") dan kesatuan (unity), kemudian membentuk aspek 
struktural komposisi yang lebih luas. 

Berikut list dari tipe2 graphic designer yang paling diminati di era komputer sekarang ini : 

- Corporative Design 
- Editorial Design 
- Logo Designer 
- Multimedia Developer 
- Packaging Design 
- Web dan Mobile Design 
- Advertising Design 
- Visual Journalist 
- Illustration 
- Photography 
- Tutor dan Expert 
- 3D Design dan Animation 
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