Program Studi Desain
Komunikasi Visual Fakultas
Seni Rupa
Thank you enormously much for downloading program studi
desain komunikasi visual fakultas seni rupa.Maybe you have
knowledge that, people have look numerous time for their favorite
books bearing in mind this program studi desain komunikasi
visual fakultas seni rupa, but stop up in harmful downloads.
Rather than enjoying a fine book following a cup of coffee in the
afternoon, then again they juggled next some harmful virus inside
their computer. program studi desain komunikasi visual
fakultas seni rupa is straightforward in our digital library an
online entry to it is set as public fittingly you can download it
instantly. Our digital library saves in multipart countries, allowing
you to get the most less latency time to download any of our
books gone this one. Merely said, the program studi desain
komunikasi visual fakultas seni rupa is universally compatible
when any devices to read.

Mendengarkan dinding
fesbuker - Sumbo Tinarbuko
2009
The phenomenon of facebook
as online social network in
Indonesia.
The Dancing Peacock- Didit
Pradito, Herman Jusuf,

2013-04-29
"Berbabagi peristiwa sejarah,
keadaan alam, dan tata nilai
sosial budaya menjadi sumber
inspirasi para pembatik
Priangan untuk melahirkan
berbagai ragam hias yang
kaya, yang sekaligus
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menjadikan batik Priangan
Museum Basoeki Abdullah dan
memiliki kekhasan tersendiri.
Kemdikbud. Inspirasi karya
Warna-warni dan ragam hias
adalah mitos dan legenda yang
batik Priangan hampir selalu
ada di Indonesia seperti Nyi
menampilkan seManga,
Roro Kidul, Gatot Kaca,
Manhua & Manhwat
Antasena, Barong, Jaka Tarub,
kesederhanaan apa adanya,
Sangkuriang, dan lain-lainnya.
terbuka, dan komunikatif,
Semoga dengan terbitnya buku
pluralis, secara keseluruhan
katalog ini, masyarakat
kesan yang didapat saat
terdorong untuk semakin
melihat selendang batik
mengapresiasi karya batik dan
Priangan adalah kesan cantikmenggugah para pelaku usaha
molek, bahkan sedikit genit,
untuk berproses kreatif untuk
yang mungkin selaras dengan
melestarikan batik.
cita umum orang Sunda."
Most Wanted Creative Jobs Narasi Mitos dan Legenda
Agung Bawantara 2008-09-01
Indonesia dalam Ekspresi BatikBersiaplah! Hanya orang
Tamarin - Nuning Yanti
kreatif yang bakal menjadi
Damayanti
penguasa masa depan! Ini
Batik merupakan identitas dan
bukan isapan jempol atau
kebanggaan bangsa Indonesia.
gertak sambal semata. Sepuluh
Salah satu bahan atau material
tahun ke depan, perkembangan
membatik adalah biji asam
industri di dunia bakal
yang disebut juga tamarin.
mengarah ke industri kreatif.
Buku ini adalah Katalog
Dan, kamu menjadi bagian dari
Pameran Nasional “Narasi
perkembangannya! Persiapkan
Mitos & Legenda Indonesia
diri kamu untuk menjadi
dalam Ekspresi Batik Tamarin.
manusia kreatif yang siap
Penyelenggaraan pada 27 Juli
menguasai masa depan dari
hingga 10 Agustus 2018 di
sekarang. Cari tahu dan ulik
Museum Basoeki Abdullah,
tuntas bidang kreatif apa yang
Jakarta. Pameran ini
paling sesuai dengan minat dan
terselenggara atas kerjasama
bakat kamu, serta di mana bisa
Komunitas 22 Ibu dengan
mempelajarinya. Most Wanted
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Creative Job memberikan
informasi lengkap tentang
program studi yang bakal
banyak dicari di masa depan.
Buku ini juga memberikan
gambaran lengkap tentang
profesi yang bisa digeluti dan
pengembangannya di lapangan
kerja. Selamat datang di dunia
masa depan. Dunia di mana
hanya orang-orang kreatif yang
akan menjadi penguasanya. Be
there! -GagasMediaGelaran Almanak Seni Rupa
Jogja 1999-2009 - Muhidin M.
Dahlan 2009-12-31
Gelaran Almanak Senirupa
Jogja 1999-2009 ini bukan
sekadar ”Almanak”, melainkan
”Almanak +” lantaran
menggabungkan banyak sekali
model: Ensiklopedia, Kamus,
Kronik, Who’s Who, Katalog,
maupun Yellow Pages (Nama |
Alamat). Ini adalah semacam
”buku pintar” seni rupa yang
bisa dipegang oleh seluruh
komponen yang
berkepentingan dengan dunia
seni rupa, terutama di
Yogyakarta selama sepuluh
tahun terakhir. Sebuah kota
yang secara statistik, memiliki
puluhan ribu seniman dengan

aktivitas seni yang kaya.
Karena itu kota ini kerap
disebut sebagai produsen seni
yang paling fantastik di Asia
atau ”Makkah”nya seni rupa
Asia. Buku ini diikat oleh
empat kategori besar: nama
(seniman), peristiwa (kronik),
ruang (tempat/kawasan), dan
komunitas (organisasi). Dari
keempat ikatan itu lalu
diturunkan menjadi tema-tema
spesifik yang dirujuk dari
perkembangan-perkembangan
termutakhir dunia seni rupa
selama sepuluh tahun
sebagaimana yang terpetakan
dalam daftar isi buku ini.
STRUKTUR VISUAL KOMIK
Sayid Mataram
Komik, atau biasa
diterjemahkan sebagai cerita
bergambar, merupakan salah
satu bentuk karya sekuensial
yang memiliki banyak
penggemar. Komik terdiri dari
elemen visual dan non-visual,
artinya dalam komik terdapat
elemen kasat mata seperti
gambar, phonogram, balon
kata, dan sebagainya. Juga
terdapat elemen tak kasat
mata, seperti plot dan pesan
yang dibawa. Beberapa hal tadi
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menjadikan komik mempunyai
daya tariknya tersendiri. Buku
ini membahas struktur komik.
Bahasan awal dimulai dari
sejarah dan epistemologinya,
kemudian berlanjut pada
pembahasan mengenai
referensi kebahasaan yang
diterapkan dalam komik,
pembahasan bahasa rupa
komik, elemen visual dan nonvisual komik, elemen visual
yang terangkai, hingga
bahasan mengenai bagaimana
analogi ideolek dalam
kebahasaan menghadirkan
faktor-faktor pembuat
perbedaan dalam karya komik.
BUSINESS DEVELOPMENT
SERVICES: MEWUJUDKAN
USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH (UMKM)
BERDAYA - Dr. Mintasih
Indriayu , M.Pd. 2021-02-24
Penulisan buku ini
dimaksudkan untuk
memperluas diseminasi hasil
penelitian yang dilakukan agar
dapat menjangkau dari
kalangan akademisi,
masyarakat UMKM maupun
pemerhati masalah-masalah
UKMKM. Dalam melaksanakan
penulisan buku ini ini bantuan

banyak pihak telah tim terima,
untuk itu pada kesempatan ini
kami ucapkan terima kasih
kepada Yth: 1. Rektor
Universitas Sebelas Maret
Surakarta 2. Ketua Lembaga
Penelitian dan Pengabdian
Universitas Sebelas Maret
Surakarta, dan 3. Semua pihak
yang telah memberikan
bantuan terhadap lancarnya
penulisan buku ini. Sadar akan
keterbatasan dan kekurangan,
maka penulis mengharapkan
adanya kritik dan saran yang
konstruktif guna perbaikan
buku ini di masa yang akan
datang dan semoga buku ini
bermanfaat.
AKULTURASI DALAM
BAHASA RUPA PADA
MOTIF BATIK BELANDA
CIREBON DAN BATIK
PESISIR JAWA - NUNING Y.
DAMAYANTI ADISASMITO
ARIESA PANDANWANGI
BELINDA SUKAPURA ARLETI
M APIN 2021-10-04
Tujuan penciptaan motif-motif
baru ini adalah untuk
memperkaya motif batik sambil
memperkenalkan kembali
proses penciptaan dalam Batik
adalah gambaran diri
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senimannya melalui karya seni.
Batik dengan penciptaan motif
batik bercerita akan menjadi
alternatif untuk motif pesisir
dari pantai Jawa. Penerbitan
buku hasil penelitian ini
diharapkan dapat menambah
wawasan pengetahuan bagi
siapapun yang ingin
memperluas wawasan
mengenai Batik Mahakarya
Leluhur Bangsa Indonesia.
Sejarah Seni Rupa Bali - Dr.
Drs. I Ketut Supir, M.Hum.
2021-02-08
Buku seni rupa Bali yang ada
kebanyakan memfokuskan
pembahasannya pada masa
kolonial dengan Pitamaha
sebagai tonggak pembaruan
seni rupa Bali. Dengan
demikian, pembahasan seni
rupa Bali tidak secara utuh dan
hanya sepotong-sepotong. Hal
ini tidak jarang memunculkan
persepsi bahwa seni rupa Bali
dimulai sejak masa Pitamaha,
masa di mana seni rupa
menjadi komoditas.
Pembahasan seni rupa Bali
masa prasejarah dan masa Bali
klasik tampaknya kurang
mendapat porsi yang memadai.
Buku ini hadir di hadapan

pembaca budiman mencoba
memberikan gambaran secara
utuh tentang periodisasi seni
rupa Bali dari zaman
prasejarah, awal masuknya
agama Hindu dan Buddha,
zaman Bali klasik, zaman
kolonial, pengaruh pelukis
akademis di Bali, sikap perupa
Bali menerima pengaruh luar.
Seni rupa Bali pada masingmasing zaman tersebut
menampilkan karakternya
sendiri-sendiri. Seni rupa Bali
masa prasejarah, awal
masuknya agama Hindu dan
Buddha, dan seni rupa masa
klasik sarat mengandung
makna simbolis berkaitan
dengan keyakinan dan agama
Hindu yang dianut masyarakat
Bali pada waktu itu. Pada masa
klasik, puri menjadi patron
utama seni. Masa kolonial, seni
rupa Bali mengalami
perubahan revolusioner dari
seni sebagai penyampai isi
(pesan agama) menjadi seni
yang menonjolkan ungkapan
visual semata. Perubahan
revolusioner itu terjadi tidak
lepas dari peranan perupa
akademis, baik dari Eropa,
Jawa, maupun perupa Bali.
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Dalam menerima pengaruh
dari luar, perupa Bali selalu
menggunakan filter sehingga
seni yang diciptakan masih
menampilkan ciri khas lokal
Bali. Dengan demikian, buku
ini juga dapat dijadikan
sebagai pegangan bagi guruguru SMA dan SMK dalam
mengajarkan materi pelajaran
seni budaya, khususnya seni
budaya Bali.
Batik Beras Wutah - Agus
Prijono 2021-10-07
Motif batik yang diangkat dari
beras wutah telah berhasil
direalisasikan dengan
menggunakan Turtle Graphics
dan diimplementasikan
menggunakan bahasa
pemrograman Python.
Selanjutnya proses kreatif ini
dapat dikembangkan untuk
motif-motif batik lainnya.
Sehingga pada akhirnya,
pembuatan motif batik ini
dapat meningkatkan industri
kreatif pada sentra pembatikan
di berbagai daerah di
Indonesia.
Nubar - It's Me (Jatim #55) Audina Putri P. | Ana Mizasari |
Zulia Syahidah | Dwi
Aminingsih | Rani P. Sari | Zeus

| Laynatus Syifa | Raisa
Adzkiyya | Hesti Rahayu | Oki
Oktafia | Ismilah Dwiyanti |
Mega Marlina | Ain | Dina
Mufidah | Sri Wahyuni | Ayu Ali
2019-07-29
Mendeskripsikan kisah hikmah
kehidupan Menuangkan
goresan kerikil-kerikil tajam
Ada guratan cita, cinta dan
lelah terangkum di dalamnya
Its’me …. Inilah aku, inilah
makna hidupku (Tim NuBar
Area Jatim #55)
ACADEMIC WRITING - M.S.
Gumelar
Laporan Penelitian (Research
Reports) memiliki format
tersendiri dalam membuat
laporannya, diperlukan disiplin
ilmu tersendiri dalam menulis
ala akademis (academic
writing). Buku ini menjelaskan
cara membuat laporan
penelitian penulis yang sudah
masuk dalam posiding, jurnal
nasional, dan jurnal
internasional.
Makanan Halal dan ThoyyibTitis Sari Kusuma 2021-11-30
Berkembangnya isu halal ini
tentunya juga berdampak bagi
kurikulum pendidikan Ilmu
Gizi. Mengonsumsi makanan
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halal dan thoyyib merupakan
kewajiban bagi setiap umat
Islam, ketentuan ini telah
tertuang di dalam kitab suci
umat Islam yaitu Al-Qur’an, di
dalam Al-Qur’an tertuang di
dalam Surat Al Bagarah ayat
1613 dan Al Bagarah ayat 172.
Isu terkait halal semakin
berkembang seiring dengan
ditetapkannya UU no. 33 tahun
2014 tentang Jaminan Produk
Halal. Di dalam UU tersebut
disebutkan bahwa negara
mempunyai kewajiban untuk
memberikan perlindungan dan
jaminan kehalalan produk yang
dikonsumsi dan digunakan oleh
masyarakat. Asosiasi Institusi
Pendidikan Tinggi Gizi
Indonesia (AIPGI) telah
memasukkan bahan kajian
tentang halal ini ke dalam
kurikulum pendidikan.
Mahasiswa dituntut untuk
mempunyai kompetensi dapat
memilih bahan makanan yang
halal mulai dari proses
perencanaan, pemesanan,
pembelian, sampai dengan
dapat mengolah makanan
dengan cara yang thoyyib (baik
dan benar sesuai dengan
syariat Islam). Pemahaman

terkait halal ini akan
didapatkan mahasiswa saat
menempuh mata kuliah Ilmu
Bahan Makanan, Pengolahan
dan Pengawetan Makanan, dan
Pengawasan Mutu Makanan.
Sehingga untuk menambah
khazanah keilmuan tentang
halal dan thoyyib diperlukan
buku yang khusus berisikan
mengenai konsep makanan
halal dan thoyyib. Buku
Makanan halal dan thoyyib ini
berisikan 11 bab yang terdiri
dari (1) Penjelasan Pengertian
Halal dan Thoyyib, (2)
Makanan Haram, (3) Titik
Kritis Halal Bahan Pendukung
dalam Proses Pangan, (4) Titik
Kritis Halal Bahan dan Produk
Pangan, (5) Manajemen Halal
di Industri Makanan dan
Penyelenggaraan Makanan, (6)
Keamanan Makanan, (7)
Bahaya Pada Makanan, (8)
Penerapan ISO 22000 dalam
Industri Makanan, (9) Program
HACCP, (10) Pemeriksaan
Halal Makanan, dan (11) Cara
Menghindari Makanan Haram.
Pembahasan pada keseluruhan
isi buku ini diharapkan dapat
menambah pengetahuan
khususnya mahasiswa Pangan,
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Gizi, dan Teknologi Pangan.
Buku ini juga dapat dibaca oleh
ahli gizi yang bekerja di rumah
sakit, industri makanan,
katering, restoran, maupun
hotel. Sehingga dapat
menambah khazanah keilmuan
tentang makanan halal dan
thoyyib untuk dapat diterapkan
pula dalam kehidupan seharihari.
Siap Kuliah - Stila Maanesh
(Mahadevi Krishnaphari)
2008-12-01
Hurray. Akhirnya, lewat juga
masa tiga tahun di SMA.
Sekarang, kamu calon
MAHASISWA, lho. So, bersiapsiaplah masuk universitas
impianmu! Pegang buku ini
untuk mencari info komplet
dunia kuliah. - Deskripsi
jurusan Kedokteran, Hukum,
Komunikasi, Ekonomi, Teknik,
Hubungan Internasional,
Sastra, dan semuanya. - Cara
masuk PTN. Berikut penjelasan
jalur D3, S1, dan Kelas
Internasional. - Peluang
beasiswa (kamu bisa
meringankan beban ortu, nih).
- Ensiklopedia kampus SKS,
semester pendek, IPK, MKU,
MKDK, PA, PKL, dll. - Cara

belajar efektifÑkenali tipe
dosen, tip presentasi, kerja
kelompok, menghindari stres
ujian. - Bergaul di kampus ikut
kegiatan mahasiswa (BEM,
paduan suara, sepak bola, klub
bahasa Inggris, dll), tip fashion
yang oke ke kampus. - Pilih
kos-kosan, cari part time job,
dan masih banyak info penting
lainnya. - Plus direktori kampus
idaman baik swasta dan
negeri! Komplet bener, kan?!
Buku ini emang cocok banget
buat kamu yang pengen SIAP
KULIAH. We will gladly help
you getting ready for college....
BIG TIME, BABY! GagasMediaKampus Terbaik Sejagat Indonesia? - Pusat Data Dan
Analisa Tempo
Kampus Terbaik Sejagat Indonesia?
Pengantar kajian desain:
menerapkan pendekatan kritis
dalam pendidikan seni &
desain (komunikasi visual) Michael Nathaniel Kurniawan
Buku ini disusun sebagai salah
satu buku ajar mata kuliah
program studi Visual
Communication Design (VCD)
yang biasanya dikenal dengan
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nama “Sejarah Seni dan
Budaya Dunia” (History of
World’s Art & Cultures). Dalam
kurikulum VCD Universitas
Ciputra, mata kuliah ini telah
mengalami banyak perubahan
untuk dapat tetap relevan
dengan tuntutan
perkembangan dunia, sehingga
mata kuliah ini kemudian
diberi nama “Seni & Budaya”.
Salah satu perubahan yang
paling fundamental dalam
desain mata kuliah ini adalah
bahwa mata kuliah “Seni &
Budaya” bukanlah mata kuliah
Sejarah, melainkan bagian dari
disiplin ilmu Kajian Desain
(Design Studies). Hal ini
memiliki implikasi terhadap
tiga hal, yaitu (i) tujuan belajar,
(ii) pendekatan/ metode
belajar, dan (iii) konten. Guna
memahami tujuan belajar dan
metode pendekatan kritis yang
akan digunakan dalam mata
kuliah ini, maka bab 1. dari
buku ini akan lebih banyak
membahas latar belakang
sejarah pendidikan seni dan
desain serta sejarah
perkembangan disiplin ilmu
Sejarah Seni, Sejarah Desain,
dan Kajian Desain.

SIASAT MENGEMAS
NIKMAT - Bedjo Riyanto
“Buku ini, ibaratnya, membuat
pembaca siuman untuk kembali
jeli dan waspada terhadap
iklan (rokok) yang
memanfaatkan peran teknologi
modern yang justru sering
mudah “kecanduan” untuk abai
terhadap harkat keadilan
antara pemimpin dan para
pengikutnya, dan cuci-tangan
dengan berbagai cara terhadap
potensi pertikaian antar kelas
sosial (agama, dan ras). Buku
ini berjasa menyediakan atau
menghadirkan bahan bacaan
acuan yang dapat
menyadarkan bahwa ternyata
ada pemangkiran yang direkayasa oleh teknologi modern –
misal iklan rokok.” - Budi
Susanto S.J. “ ... Akan tetapi,
apakah kehadiran kebiasaan
merokok, hanya sekadar
berkaitan dengan besar atau
kecilnya dalam hal penghasilan
bagi keuangan negara? Buku
Bedjo Riyanto (atau, BJ)
berikut ini berusaha
memaparkan salah satu
jawaban atau tanggapan
terhadap pertanyaan tersebut.”
- A. Windarto dan Hugo S.
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Prabangkara. “Bedjo Riyanto
menyoroti perkembangan gaya
iklan rokok yang diamatinya
dari sejumlah majalah dari
masa Kolonialisme Hindia
Belanda sampai masa akhir
Orde Baru. Melalui bukunya
Riyanto memperlihatkan bahwa
selama ini iklan rokok, paling
tidak sejak dekade-dekade awal
abad ke-20, telah dibuat
dengan strategi canggih
sebagai persuasi. Rokok dan
merokok dihadirkan
sedemikian rupa via bahasa
visual dan teks yang memikat,
mengesankan bahwa merokok
itu “keren,” trendy, bagian dari
kehidupan modern. Merokok
adalah “pass-action”
(password) ke pergaulan antarras, sebagaimana yang sering
tergambarkan pada iklan-iklan
sigaret.” - M. Dwi Marianto
Buku Siswa Prakarya dan
Kewirausahaan SMA/MA Kelas
10 - Arif Kurniawan, S.Si.
2021-05-31
Buku ini merupakan buku
siswa yang dipersiapkan dalam
rangka Implementasi
Kurikulum 2013. Buku siswa
ini disusun dan ditelaah oleh
berbagai pihak di bawah

koordinasi Penerbit Grasindo.
Buku ini merupakan Òdokumen
hidupÓ yang senantiasa
diperbaiki, diperbaharui, dan
dimutakhirkan sesuai dengan
dinamika kebutuhan dan
perubahan zaman.
ETNOGRAFI KULINER:
Makanan dan Identitas
Nasional- Adzkiyak
Buku berjudul Etnografi
Kuliner: Makanan dan Identitas
Nasional ini lahir dari proses
dialektika lapangan dan ruang
kuliah. Diskusi tentang
makanan dan identitas nasional
adalah topik yang selalu
menarik untuk dikaji dan
ditulis. Makanan yang tersaji
dalam berbagai kuliner
nusantara tidak hanya hadir
secara fisik tetapi juga
mengandung makna identitas
suatu etnik. Tiap suku bangsa
memiliki keragaman dan
keunikan dalam masakan
mereka, bahkan menjadi ikonik
sesuai karakteristik dimana
makanan tersebut lahir dan
tersaji. Katakanlah sajian
kuliner soto Lamongan,
rendang Padang, sate Madura,
rujak soto Banyuwangi, lontong
balap Surabaya, nasi punel
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Bangil, otak-otak bandeng
Gresik, kepiting olok
Probolinggo, dan lainnya.
Gerbang Kreativitas Fachmy Casofa 2022-07-21
Kreativitas dapat lahir dari
bakat serta minat. Setiap
manusia dilahirkan dengan
potensi bakat tertentu. Bakat
sebagai sebuah kapasitas
kecerdasan sekaligus
keterampilan akan
berkembang baik jika
dilatihkan terus dalam
lingkungan yang mendukung.
Buku ini memandumu
mengenal jagat kreatif desain
grafis. Dimulai dengan
mengenal desain grafis dalam
kehidupan sehari-hari dan
sejarah ringkasnya di
Indonesia, unsur-unsur dan
prinsip-prinsip desain grafis,
serta aplikasinya. Selain itu,
terdapat tips agar seorang
desainer grafis tetap berdaya
guna dan terus dapat
mengibarkan bendera
kreativitasnya. Ada pula
informasi tentang pendidikan
desain grafis di Indonesia dan
di luar negeri.
JUS COLD-PRESSED
CAIRAN KEBAIKAN - Kezia

Theofani Abadi 2021-10-22
Kesehatan adalah aspek
penting dalam kehidupan
sehari-hari. Dengan kesehatan
yang baik, kita dapat
melakukan aktivitas dengan
maksimal. Faktor yang
memengaruhi kesehatan
adalah apa yang dikonsumsi
sebagai asupan nutrisi untuk
tubuh. Salah satu cara menjaga
kesehatan adalah dengan
detoks. Detoks dapat dilakukan
dengan mengonsumsi buah dan
sayur. Konsumsi buah dan
sayur akan lebih praktis jika
dibuat jus. Jus yang dibahas
dalam buku ini bukan
merupakan jus yang diproses
dengan cara biasa, yaitu
dengan menggunakan blender
atau mesin juicer lainnya,
melainkan jus yang diproses
dengan metode cold-pressed
yang menyehatkan karena
prosesnya tanpa penambahan
air dan gula sehingga rasa dari
jus cold-pressed murni dari
buah dan sayur. Jus dengan
metode cold-pressed relatif
lebih tahan lama dibandingkan
jus dengan metode biasa.
Budaya visual Indonesia
- Agus
Sachari 2007
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History and development of
visual style of design work
regarding visual culture in
Indonesia.
Pendidikan Inklusif Sekolah
Dasar: Merangkul Perbedaan
dalam Kebersamaan - Dr.
Minsih, M.Pd.
Buku ajar pendidikan inklusif
sekolah dasar ini membahas
tentang: pengertian pendidikan
inklusif dan landasannya, anak
berkebutuhan khusus dan
karakteristiknya, pola
penyelenggaraan pendidikan
inklusif yang berisi tentang
kurikulum inklusif serta pola
pembelajaran dan
penilaiannya. Buku ajar ini
sebagai bahan perkuliahan
juga dilengkapi Komptensi
Dasar dan soal tes Uji
Kompetensi mahasiswa. Hal ini
diharapkan agar mahasiswa
benar-benar menguasai materi
perkuliahan dan terampil
mengimplementasikannya
dalam proses pembelajaran.
Cinta Bangsa - Lalita Gilang,
S.Sn., M.Ds. 2020-08-17
Pada era pandemic Covid-19 ini
kehadiran digital culture
menjadi sebuah kebutuhan
bagi semua lapisan masyarakat

baik orang dewasa maupun
anak-anak. Ini disebabkan
masa sekarang ini telah
mengubah pola hidup
masyarakat. Tidak dapat
dipungkiri hal ini dapat
menghadirkan suasana tidak
terkendalinya kebudayaankebudayaan asing yang negatif
sehingga membuat masyarakat
terlena di dalamnya.
Masyarakat terutama anakanak dapat dengan mudah
mengetahui dan menyerap
informasi dan budaya dari
bangsa lain, demikian
sebaliknya bangsa manapun
dapat dengan mudah
mendapatkan segala informasi dan budaya dari bangsa
Indonesia. Disinilah karakter
cinta bangsa berperan
terutama sejak usia anak
sekolah dasar. Apabila karakter
cinta bangsa ini tidak kuat
menahan arus digital culture,
maka anak-anak Indonesia
akan terlindas oleh gencarnya
pengaruh buruk disintegrasi
bangsa. Inilah permasalahanpermasalahan sekarang.
Berdasarkan riset yang lalu,
ditemukan hasil bahwa di
Surakarta minat siswa Sekolah
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Dasar untuk membaca buku
digital lebih kecil hingga 50%
dibandingkan dengan minat
membaca buku elektronik yang
dapat diakses melalui fasilitas
internet. Padahal kontenkonten yang ada belum banyak
yang menye- diakan kebutuhan
siswa Sekolah Dasar khususnya
dalam pembinaan karakter
cinta bangsa. Fenomena unik
ini dapat pula dilihat bahwa
upaya menyambut pesatnya
perkembangan digital culture
dengan cara memberikan
fasilitas pengembangan komik
digital bagi anak-anak sekolah
dasar dengan tema cinta
bangsa ini merupakan hal
urgen. Komik digital dengan
tema karakter cinta bangsa ini
memuat 4 (empat) cerita yaitu:
Aku Bangga Menjadi Anak
Indonesia; Tekun Belajar
Menggapai Cita-cita;
Menghargai Alam dan Budaya
Indone- sia; dan Menghargai
Produk Indonesia. Kegiatan
pengembangan komik digital
ini terselenggara atas bantuan
pendanaan PNBP Tahun 2020
dari Universitas Sebelas Maret.
Untuk itu ucapan terima kasih
kami sampaikan kepada LPPM

UNS. Semoga komik digital ini
bermanfaat bagi semua.
Jualan Ide Segar
- M. Arief
Budiman, S.SN 2008-01-01
Menggunakan pengalaman
sendiri sebagai ilustrasi adalah
cara paling jujur dan bisa
dipercaya. Karna pengarang
menjalani sendiri semua
perjalanan usahanya bersama
Petakumpet hingga sukses
seperti sekarang ini.
Sementara orang cerdas selalu
mempercayai ‘belajarlah dari
pengalaman orang lain’.
Budiman Hakim, Executive
creative Director MACS 909
Penulis Buku Terlaris Lanturan
Tapi Relevan & Ngobrolin Iklan
Yuk! Buku terbitan
GalangPress (Galangpress
Group).
Arak Bali- I Made Dwi Susila
Adnyana, M.Pd. 2020-09-01
Arak Bali sebagai subjek
penelitian dalam buku ini
mempunyai dua sisi, yaitu sisi
negatif dan sisi positif. Akan
tetapi, dua sisi ini dapat
bersinergi menjadi satu apabila
dipahami secara mendalam.
Buku ini juga menjelaskan
tentang bagaimana fermentasi
alami yang berbasis teknologi
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pada proses pembuatan Arak
Bali, kemudian bagaimana
relasi Arak Bali terhadap
tradisi, budaya, dan agama
hindu, serta bagaimana analisis
hukum tentang Arak Bali
tersebut. Buku ini juga memuat
beberapa kajian Arak Bali dari
perspektif ekonomi dan juga
sains. Tidak hanya itu, buku ini
juga berisikan kritik sosial
terhadap pengguna atau
pengkonsumsi Arak Bali yang
disalahgunakan, sehingga
menimbulkan kesan bahwa
setiap peminum Arak Bali
adalah negatif. Untuk
mengetahui lebih lanjut
tentang buku ini, silahkan baca
setiap halaman demi
halamannya.
Lulus SMA Kuliah Dimana?
Panduan Memilih Program
Studi- Agung Bawantara
-KawanPustaka#SuperEbookDesember
Cara Cerdas Pilih Jurusan
Demi Profesi Impian Iklan politik dalam realitas
media - Sumbo Tinarbuko
2009
Advertisements of political
campaign in mass media in

Indonesia.
Meneroka Garuda Pancasila
dari Kisah Garudeya - Femi
Eka Rahmawati 2019-12-31
Buku ini mengupas makna
simbolik Garuda Pancasila dan
relief Garudeya di Candi Kidal
dalam kajian budaya visual.
Candi Kidal merupakan candi
yang memiliki fragmen panil
terlengkap yang memuat kisah
Garudeya, serta secara khusus
hanya memuat kisah Garudeya.
Secara hukum, hasil kajian
buku ini berpijak kuat kepada
Penjelasan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun
1951 tentang Lambang Negara
yang menyebutkan bahwa
burung Garuda yang
digantungi perisai itu adalah
lambang tenaga pembangun
(creative vermogen) seperti
dikenal pada peradaban
Indonesia. Burung Garuda dari
mitologi menurut perasaan
Indonesia berdekatan dengan
burung elang rajawali. Burung
itu dilukiskan di berbagai candi
di Indonesia, salah satunya
adalah Candi Kidal.
Kearifan Lokal Kemasan
Panganan Tradisional - Listia
Natadjaja 2017
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Implementasi kearifan lokal
pada elemen desain yang
paling dapat dirasakan adalah
pada pemakaian bahan alam.
Kondisi produsen yang semakin
sulit memperoleh bahan alam
untuk pengemasan
penganannya saat ini belum
semuanya membuat produsen
beralih pada bahan yang lebih
modern. Namun kemasan
modern kurang dapat
memenuhi fungsifungsi
kemasan tradisional yang
belum dapat tergantikan
seperti memberikan aroma,
rasa, memberi ciri khas pada
sebuah penganan dan daya
tahan pada produk.
Untaian Budaya Nusantara Ismet Zainal Effendi, Wawan
Suryana, Setiawan Sabana,
Arthur S. Nalan, Almira
Belinda Zainsjah, Atridia
Wilastrina, Komarudin Kudiya,
Lucky Hendrawan, M. Djalu
Djatmiko, Rini Maulina, Sigit
Purnomo Adi, Sri Mustika, Sri
Supriyatini, Suciati 2022-01-18
Salam sejahtera untuk kita
semua, saya menyambut
gembira atas terbitnya buku
yang mengusung tema budaya
nusantara.

PROFESIONALISME
KEWIRAUSAHAAN
- Ahmad
Naufal Dzaky Arifin
Melihat pentingnya
pembahasan mengenai
profesionalisme wirausahaan
ini, maka perguruan tinggi
perlu ambil bagian dalam
pengembangan mahasiswa
dalam memahami
profesionalisme kewirausahaan
dan juga menginspirasi
mahasiswa dan alumni menjadi
ambil bagian dalam
profesionalisme
kewirausahaan. Adapun jenis
profesionalisme kewirausahaan
mencakup pengertian dan
fungsi profesionalisme
kewirausahaan, sikap
profesionalisme
kewirausahaan, entrepreneur
intrapreneur, sosiopreneur,
edupreneur/ academicpreneur,
technopreneur,
Govermentpreneur dan
preneur lainnya.
Bekerja Sebagai Desainer
Grafis- 2008-09-03
Seri "Bekerja Sebagai" ini
bertujuan memberikan
informasi kepada pembaca,
khususnya siswa
SMP/SMA/SMK mengenai
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berbagai jenis profesi yang ada
di Indonesia. Buku ini
membahas profesi DESAINER
GRAFIS. Apa saja yang mereka
kerjakan, apa saja kualifikasi
yang dituntut dari mereka?
Bagaimana jenjang karir
mereka? Semua informasi itu
bisa kita dapatkan dalam buku
ini. Maraknya perkembangan
teknologi telah mendorong
popularitas profesi DESAINER
GRAFIS dewasa ini. Ditunjang
dengan pendidikan yang
semakin baik, profesi ini
semakin menarik bagi generasi
muda.
An1magine - an1mage
An1magine majalah digital
seni, desain, sains, dan
edutainment.
Gus Dur van Jombang- Heru
Prasetia 2010-09-01
Comic strips on biography of
Abdurrahman Wahid, former
Indonesian President.
Kampuspedia: Direktori
Perguruan Tinggi Negeri
dan Swasta di Indonesia Sinta Sasika Novel, M.Si.
2017-04-17
"Masuk perguruan tinggi, baik
itu negeri maupun swasta
adalah salah satu tujuan siswa

SMA setelah mereka lulus
sekolah. Tidak sedikit dari
siswa SMA yang berharap
menjadi mahasiswa salah satu
perguruan tinggi favorit di
Indonesia. Namun, terkadang
calon mahasiswa mengalami
kesulitan dalam menentukan
perguruan tinggi dan program
studi yang akan dipilih.
Memilih kampus dan program
studi bukanlah hal yang mudah
dan sepele. Banyak faktor yang
harus diperhitungkan dan
dipikirkan. Memilih program
studi secara tergesa-gesa tanpa
memperhitungkan segala aspek
akan berakibat fatal. Oleh
karena itu, pemilihan program
studi harus dipertimbangkan
dengan cermat sedini mungkin.
Buku Kampuspedia: Direktori
PTN & PTS di Indonesia hadir
sebagai solusi bagi siswa SMA
yang bingung dalam
menentukan kampus dan
program studi. Buku ini berisi
informasi tentang berbagai
jenis seleksi masuk perguruan
tinggi, di mana setiap tahun
sistem seleksi penerimaan
mahasiswa baru berubah
sehingga calon mahasiswa
harus mengetahui pola seleksi
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dan jalur penerimaan berikut
persyaratannya. Informasi lain
yang dihadirkan buku ini
adalah passing grade PTN di
Indonesia, profil PTN dan PTS
di Indonesia, prospek program
studi atau jurusan kuliah,
program beasiswa dalam
negeri, istilah dalam dunia
perkuliahan, dan strategi
survive di perkuliahan. Buku
ini ditujukan bagi siswa SMA,
calon mahasiswa, guru, dan
orang tua yang ingin
mengetahui lebih banyak
tentang perguruan tinggi
negeri dan swasta di Indonesia.
Media Pembelajaran
Berbasis Animasi
Menggunakan Video
MakerFX sebagai
Pendukung Pembelajaran
Daring - Sri Huning
Anwariningsih 2022-02-02
Buku ini membahas tentang
pemahaman tentang media
pembelajaran dan bagaimana
cara membuat media
pembelajaran berbasis animasi
menggunakan video maker.
Penulisan monograf ini
bertujuan untuk memberikan
gambaran kepada para
pendidik ataupun praktisi

pendidikan untuk lebih inovatif
dalam menciptakan media
pembelajaran yang lebih
disukai oleh siswa terutama
pada pembelajaran daring ini.
Kuliah Jurusan Apa? Fakultas
Seni Rupa dan Desain - Tri
Wahyu Handayani 2015-08-25
Banyak anggapan bahwa kuliah
di Fakultas Seni Rupa dan
Desain (FSRD) mudah,
kerjanya cuma gambar-gambar
doang. Tidak sulit dan tidak
keren, karena tidak ada
matematikanya. Kemudian
anggapan bahwa profesi
seniman, tidak menjanjikan
masa depan yang cemerlang,
hidup urakan, berambut
gondrong, dan jarang mandi.
Sehingga para orangtua tidak
rela putra-putrinya memilih
program studi Seni Rupa dan
Desain sebagai pilihan studi di
Perguruan Tinggi. Benarkah
kuliah di FSRD gampang dan
hanya gambar-gambar saja?
Sekarang coba bayangkan
bentuk bangku, selain bangku
sekolah dan bangku di warung
baso. Coba temukan ide
bangku sebanyak dua puluh
jenis dan tuangkan dalam
gambar. Berapa yang dapat
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pembaca ciptakan? Dua puluh,
sepuluh, atau DUA saja?
Mencipta erat kaitannya
dengan kreativitas, cita rasa,
perlu proses, studi banding,
dan pemikiran yang
menyeluruh, sebanding
sulitnya dengan matematika.
Melalui buku “Kuliah Jurusan
Apa? Fakultas Seni Rupa dan
Desain”, sahabat muda
terutama peserta didik yang
masih duduk di bangku SMA
akan mendapatkan penjelasan
tentang: • Berbagai pilihan
program studi di FSRD, materi
yang diajarkan, dan lapangan
kerja setelah lulus. • Sistem
penyelenggaraan pendidikan. •
Kriteria dan prinsip penilaian
di FSRD. • Strategi belajar dan
manajemen waktu. •
Pentingnya portofolio sebagai
cermin diri. • Testimoni dan
karya beberapa alumni FSRD.
Setelah membaca buku ini,
sahabat muda bersama-sama
para orangtua akan semakin
memahami profesi seniman
dan desainer di masa yang
akan datang. Seniman yang
bisa menghargai waktu,
menepati janji, menciptakan
pekerjaan, dan tentu saja

KEREN!
Percakapan Huruf: Prinsip
Tipografi Desain
- Koskow
2021-08-30
Frasa Òtipografi desainÓ,
seperti yang disebutkan
Koskow dalam buku Nirmana
Tipografi Desain (2019) sudah
akrab di Kampus ISI dan telah
dipakai sebagai judul mata
kuliah. Tipografi desain
memberikan penekanan pada
praktik tipografi yang
ditemukan di berbagai media
serta menempatkan desain
sebagai faktor yang turut
memengaruhi seperti apa dan
bagaimana huruf diperankan.
Selain diolah dari percakapan,
tulisan Koskow juga berasal
dari pengamatannya yang jeli.
Sesuatu yang nampaknya
sederhana dan sehari-sehari
ternyata bisa mengagetkan jika
diamati dan dipertanyakan
terus-menerus. Caranya
bercakap, bertanya dan
mengamati, membuat desain
bukan sekadar objek yang
diteliti secara akademis,
namun juga objek yang punya
kaitan langsung dengan
kegelisahannya serta mungkin
juga kegelisahan kita. Selama
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ini tulisan-tulisan Koskow
banyak berkutat di sekitar
buku: perwajahan, tata letak
dan tipografi. Buku pulalah
tujuan akhir, tempat
gagasannya ditata-letakkan
untuk kemudian menjadi
meme, berpindah dari orang ke
orang. Percakapan,
pengamatan dan kesunyian
adalah ciri khas ilmu
pengetahuan. Percakapan
adalah pengakuan bahwa kita

cuma punya separuh
kebenaran dan dengan rendah
hati mengakui bahwa ada
separuh kebenaran dalam diri
yang lain. Semoga percakapanpercakapan dalam buku ini
juga bisa membuat kita
semakin cakap mengamati dan
memahami desain karena
bercakap adalah pintu untuk
menjadi cakap. (Pengantar oleh
Gamaliel W. Budiharga)
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