
STRUKTUR KURIKULUM 

PROGRAM STUDI SARJANA DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 
 

STRUKTUR PROGRAM     

A. Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)  8   

B. Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)  64   

C. Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB)     

 Matakuliah Keahlian Berkarya I (Wajib)  50   

 Matakuliah Keahlian Berkarya II (Pilihan)  10   

D. Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB)  6   

E. Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)  8   

  146 SKS 
 

SEBARAN MATAKULIAH 

 
NO KODE MK MATAKULIAH SKS JS SEMESTER               T/P STATUS   PRASYARAT 

                                

           1 2 3 4 5 6 7 8   INTI INST   

A 

MATAKULIAH 

PENGEMBANGAN 

KEPRIBADIAN (MPK) 

                              

1 UMPK601 

Pendidikan 

Agama Islam* 2 2   2             T   √ - 

  UMPK602 

Pendidikan 

Agama 

Protestan* 2 2                 T   √ - 

  UMPK603 

Pendidikan 

Agama Katolik” 2 2                 T   √ - 

  UMPK604 

Pendidikan 

Agama Hindu* 2 2                 T   √ - 

  UMPK605 

Pendidikan 

Agama Budha* 2 2                 T   √ - 

2 UMPK606 

Pendidikan 

Pancasila 2 2 2               T   √ - 

3 UMPK607 

Pendidikan 

Kewarganegaraan 2 2   2             T   √ - 

4 UMPK608 

Bahasa Indonesia 

Keilmuan 2 2 2               T   √   

  * Pilih salah satu                             

  Σ   8   4 4 0 0 0 0 0 0         

B 

MATAKULIAH KEILMUAN 

DAN KETERAMPILAN (MKK)  

                              

  

1. Matakuliah 

Keilmuan 

dan 

Keterampilan 

(Wajib)                                

  

a. Keilmuan 

Dasar                               

1 FSAS601 

Pengantar 

Filsafat Ilmu 2 2   2             T   √ - 

  

b. Keilmuan 

dan 

Keterampilan                               

2 GSED601 

Bahasa Inggris 

Profesi Seni 2 2 2               T √   - 

3 NDKV601 

Komunikasi 

Periklanan 2 2 2               T √   - 

4 GRDA601 

Nirmana 2 

Dimensi 3 4 3               P √   - 



2  Fakultas Sastra 

5 GRDA602 

Nirmana 3 

Dimensi 3 4   3             P √   GRDA601 

6 GSED602 Estetika 2 2 2               T √   - 

7 NDKV602 Estetika Desain 2 2     2           T √   GSED602 

8 NDKV603 Gambar Sket 3 4 3               P √   - 

9 GRDA603 Gambar Bentuk 3 4   3             P √   - 

10 GDKA601 Tipografi 3 4   3             P √   - 

11 NDKV604 

Gambar Teknik 

dan CAD 3 4 3               P √   - 

13 GRDA605 Fotografi 3 4     3           P √   - 

14 GRDA606 Videografi 3 4       3         P √   GRDA605 

15 NDKV606 Illustrasi 3 4     3           P √   - 

16 NDKV607 

Tinjauan Desain 

Eropa dan 

Amerika  2 2 2               T √   - 

17 NDKV608 

Tinjauan Desain 

Asia dan Pasifik 2 2   2             T √   - 

18 GSRD601 

Metodologi 

Desain 2 2       2         T √   - 

19 NDKV609 

Metode 

Reprografika 3 4       3         P √   GDKA600 

20 GSED603 

Kapita Selekta 

Budaya 

Nusantara 2 3     2           T √   - 

21 NDKV610 

Manajemen 

Periklanan 2 2       2         T √   - 

22 NDKV611 

Kewirausahaan 

DKV  2 3         2       T √   - 

23 GSED604 

Metodologi 

Penelitian Seni 

Desain 3 4         3       T √   - 

24 GSED605 

Proposal 

Penelitian Seni 

Desain 3 4           3     T √   GSED604 

25 NDKV612 Etika Desain 2 2         2       T √     

  Σ   60   17 13 10 10 7 3 0 0         

C 

MATAKULIAH KEAHLIAN 

BERKARYA (MKB)  

                              

  

1.    

Matakuliah 

Keahlian 

Berkarya I 

(WAJIB)                                

1 NDKV613 

Bahasa dan 

Sistem Tanda 

Visual 4 6     4           P √   - 

2 NDKV614 

Identitas 

Korporat 4 6       4         P √   NDKV613 

3 NDKV615 

Media dan 

Perwajahan 4 6         4       P √   NDKV614 

4 NDKV616 Reposisi Produk 4 6           4     P √   NDKV615 

5 NDKV617 

Porto Folio & 

Pameran  4 6             4   P √   NDKV616 

6 NDKV618 

Penulisan Naskah 

dan Copy Writing 4 4     4           R √   - 

7 NDKV619 

Visual 

Merchandising 4 4       4         P √   - 

8 NDKV620 

Desain Kemasan 

Produk 4 4         4       P √   NDKV609 

9 NDKV621 Budaya Visual 3 4     3           R √   - 

10 GRDA604 Komputer grafis 3 4   3             P √   - 

11 GRDA607 

Multi Media 

Interaktif 3 4           3     P √   GRDA604 

12 NDKV622 Desain Web 3 4         3       P √   GRDA604 

13 NDKV623 Video Editing 3 4       3         P √   GRDA606 



14 NDKV624 Animasi 3 4         3       P √   - 

15 NDKV625 Kreatif Media 3 4           3     R √   

   Σ   53   0 3 11 11 14 10 4 0         

  

2.   Keahlian 

Berkarya II 

(Pilihan)                                

  

PILIHAN DESAIN 

PERIKLANAN DAN PROMOSI 

                              

1 NDKV627 

Periklanan basis 

cetak 3 4           3     P √     

2 NDKV628 

Periklanan basis 

digital  3 4           3     P √     

3 NDKV629 

Periklanan media 

baru dan 

alternatif 4 6             4   P √     

  

PILIHAN CREATIVE 

PRENEUR                              

1 NDKV630 

Perencanaan 

bisnis 3 4           3     P √     

2 NDKV631 Product branding 3 4           3     P √     

3 NDKV632 

Pemasaran 

Digital 4 6             4   P √     

  

PILIHAN 

RISET 

DESAIN                                

1 NDKV633 Riset visual 3 4           3     P       

2 NDKV634 

Riset verbal 

konseptual 3 4           3     P       

3 NDKV635 Design Insight 4 6             4   P       

Σ     10     0 0 0 0 6 4 0         

D 

MATAKULIAH PERILAKU 

BERKARYA (MPB)                              

1 GSED690 

Skripsi Seni 

Desain 6 -              6 -6 P √   - 

  Σ   6                 6         

E 

MATAKULIAH 

BERKEHIDUPAN 

BERMASYARAKAT (MBB)                              

1 GDKA602 

Praktik Kerja 

profesi 4 - 0           4  (4) P √   NDKV611 

2 UKKN601 KKN 4 - 0           -4  4 P √   - 

  Σ   8   0 0 0 0 0 0 8 0         

      145 0 21 20 21 21 21 19 16 6       0 

 
 
 

 
 

DESKRIPSI MATAKULIAH 

PROGRAM STUDI SARJANA DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 

 

A. MATAKULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK): 8 SKS 

 

UMPK601 Pendidikan Agama Islam (2 sks/2 js)  

Prasyarat: - 

Mahasiswa memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. Topik bahasannya meliputi: (1) Konsep 

Ketuhanan dalam Islam, (2) Hakikat manusia menurut Islam, (3) Hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi dalam 

Islam, (4) Etika, moral,dan akhlak, (5) Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam Islam, (6) Kerukunan 

antarumat beragama, (7) Masyarakat madani dan kesejahteraan umat, dan (8) Kebudayaan Islam dan sistem politik 

Islam. 

 

UMPK602 Pendidikan Agama Protestan (2 sks/2 js)  



4  Fakultas Sastra 

Prasyarat: - 

Mahasiswa memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Protestan. Topik bahasannya meliputi (1) 

Konsepsi manusia menurut kekristenan, (2) Konsep Tuhan menurut iman Kristen, (3) Pilihan dan pengambilan 

keputusan, (4) Hubungan iman dan ilmu pengetahuan serta teori evolusi diperhadapkan iman Kristen, (5) Tanggung 

jawab orang Kristen dalam masyarakat, (6) Perkembangan kebudayaan yang turut mempengaruhi paradigma 

berpikir dan bekerja bagi manusia, (7) Makna pesrtisipasi dalam kehidupan politik-politik menurut pakar politik 

dan mahasiswa Kristen, (8) Gereja dan agama sebagai alat kontrol terhadap kebenaran dan keadilan, dan (9) 

Kerukunan antar umat beragama. 

 

UMPK603 Pendidikan Agama Katholik (2 sks/2 js) 

Prasyarat: - 

Mahasiswa memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Katholik. Topik bahasannya meliputi: (1) 

Keimanan, teologi, dan Yesus sebagai perwujudan kehadiran Tuhan diantara manusia untuk menyelamatkan 

manusia, (2) persoalan dasar manusia, martabat manusia, hakekat dan tanggung jawab manusia, (3) Iman, ilmu dan 

amal sebagai satu kesatuan, kewajiban menurut ilmu dan mengamalkannya, tanggung jawab terhadap alam dan 

lingkungan, (4) Masalah-masalah agama, makna agama dalam kehidupan, hubungan antar umat beragama, (5) 

Iman/gereja yang memasyarakat, dan (6) Budaya politik dan hukum menurut pandangan Katholik. 

 

 

UMPK604 Pendidikan Agama Hindu (2 sks/2 js) 

Prasyarat: - 

Mahasiswa memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Hindu.Topik bahasannya meliputi (1) 

sraddha, Brahmavidya. Usaha dan sarana untuk memujanya, (2) Konsep manusia Hindu, hakekat manusia Hindu, 

martabat manusia Hindu, tanggung jawab manusia Hindu, antara dan orang-orang suci, (3) Misi memperbaiki diri 

menuju manusia ideal, implementasi kebenaran, kebajikan, (4) sraddha Jnana dan Krama sebagai kesatuan dalam 

yadnya, Trihita Karana, kewajiban menuntut ilmu, (5) Agama sebagai rahmat, pluralitas agama, (6) peran umat 

Hindu dalam mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera. Tanggung jawab umat Hindu terhadap HAM, (7) 

Budaya sebagai ekspresi pengalaman ajaran Hindu, (8) Nitisastra, konstribusi Hindu dalam kehidupan politik, dan 

(9) Rta/Dharma, fungsi protetik agama Hindu dalam hukum. 

 

UMPK605 Pendidikan Agama Budha (2 sks/2 js) 

Prasyarat: - 

Mahasiswa memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Budha. Topik bahasannya meliputi (1) 

Definisi ketuhanan YME keimanan, dan takwwa, konsep keselamatan, filsafat ketuhanan, (2) nama dan rupa alam 

semesta dan kehidupan manusia di banyak bumi, hakekat dan martabat manusia, (3) Pancasila dan panca dhamma, 

lobha, dosa, moha hiri, ottopa, prabhava sutta, (4) Manggala suta, sekhiya sila, keselarasan IPTEK dan moral, (5) 

Brahma vihara prasasti asoka, sarani yadhamma sutta, (6) karaniya metta sutta, cakkharati siharanda sutta, (7) 

cetasika 25 atau brahma vihara, (8) cakkhavattisihanada sutta, kutadanta sutta, maha parinibba sutta, sigalovada 

sutta, dosa raja dhamma, dan (9) cattani ariya saccani, kamma dan tunimbol lahir, tilakkhana, patticasa wuppada, 

dhammaniyoma. 

 

UMPK606 Pendidikan Pancasila (2 sks/2 js), Prasyarat: - 

Mahasiswa memiliki pengetahuan dan memahami landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, memahami Pancasila 

sebagai karya besar bangsa Indonesia yang setingkat dengan ideologi besar dunia lainnya, memahami Pancasila 

sebagai paradigma dalam kehidupan kekaryaan, kemasyrakatan, kebangsaan dan kenegaraan sehingga memperluas 

cakrawala pemikirannya, menumbuhkan sikap demokratis dalam mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung di 

dalam Pancasila. Topik bahasan meliputi (1) landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, (2) sejarah paham 

kebangsaan Indonesia, (3) Pancasila sebagai sistem filsafat, (4) Pancasila sebagai sistem etika politik, (5) Pancasila 

sebagai ideologi, (6) Pancasila dalam konteks kenegaraan RI dan, (6) Pancasila sebagai paradigma dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

 

UMPK607 Pendidikan Kewarganegaraan (2 sks/2 js), 

Prasyarat: - 

Mahasiswa memiliki pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban bela negara. Topik bahasan meliputi (1) 

pendahuluan, (2) wawasan nusantara, (3) ketahanan nasional dan bela negara, dan (4) politik nasional dan strategi 

nasional. 

 



UMPK608 Bahasa Indonesia Keilmuan (2 sks/2 js) 

Prasyarat: - 

Mahasiswa mampu menggunakan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah. Topik bahasan meliputi (1) wawasan 

bahasa Indonesia, yang lebih rinci mencakup (a) sejarah bahasa Indonesia dan sikap bahasa, (b) kata dan 

bentukannya, (c) kalimat efektif, dan (d) paragraf, (2) unsur mekanis/teknis dalam bentuk menulis karya ilmiah, 

yang secara lebih rinci mencakup (a) teknik perekaman, (b) teknik merujuk, (c) teknik pengetikan, (d) teknik 

penulisan tabel, diagarm, gambar dan sejenisnya, (e) penerapan tanda baca, (f) penulisan huruf dan kata, (3) 

penyuntingan hasil menulis, yang secara lebih rinci mencakup (a) penyuntingan isi, (b) penyuntingan penataan 

sistematika/organisasi, (c) penyuntingan penggunaan unsur kebahasaan, (d) penyuntingan penerapan ejaan dan 

tanda baca, (4) unsur isi, yang lebih rinci mencakup (a) topik, tema, judul, masalah, (b) uraian latar belakang, (c) 

rumusan isi masalah dan tujuan, (d) isi dan teknik uraian bahasa, (e) isi dan teknik uraian penutup. 

 

B. MATAKULIAH KEILMUAN DAN KETERAMPILAN (MKK): 62 SKS 

1. Keilmuan Dasar: 2 sks 

 

FSAS601 Pengantar Filsafat Ilmu (2 sks/2 js) 

Prasyarat: - 

Mahasiswa mampu memahami aspek ontologi, epistimologi, dan axiologi ilmu, logika, etika dan estetika dalam 

rumpun ilmu sosial dan humaniora. Topik bahasannya meliputi: dasar-dasar filsafat; hubungan filsafat dan ilmu; 

aspek ontologi, epistimologi, dan axiologi ilmu; posisi logika, etika dan estetika dalam ilmu; perkembangan 

paradigma dalam perkembangan ilmu sosial dan humaniora; Ilmuan dan tanggung jawab sosial. 

 

GSED601Bahasa Inggris Profesi Seni (2 sks/2 js) 
Prasyarat: - 

Mahasiswa secara mandiri mampu meningkatkan keterampilan membaca, menulis, dan berkomunikasi sederhana 

dalam bahasa Inggris. Kompetensi yang akan dicapai adalah: (1) memahami beberapa pokok tata bahasa dalam 

bahasa Inggris untuk membantu dalam memahami bacaan, dan (2) memahami bacaan berupa teks dalam bahasa 

Inggris yang berisi topik seni dan desain,  latihan berkomunikasi lisan secara sederhana, dan latihan berkomunikasi 

melalui tulisan sederhana dalam bahasa Inggris. 

 

NDKV601 Komunikasi Periklanan (2 sks/3 js) 

Prasyarat: : 

Mahasiswa mampu memahami tentang makna persepsi individu dan persepsi massa yang meliputi: (1) aspek 

psikologis, aspek pribadi dan budaya, memahami kepentingan sosial secara psikologis, (2) mengetahui kebutuhan 

masyarakat untuk  kepentingan perancangan desain komunikasi visual, mampu berkomunikasi secara efektif 

melalui pemahaman teori komunikasi, (3) mengetahui kode etik dan hukum periklanan, teknik presentasi, audiensi, 

klien, teknik-teknik pitching, soft skill, psikologi dan persepsi massa, dan (4) mampu mendiskripsikan pesan-pesan 

iklan. 

 

GRDA601 Nirmana Dua Dimensi (3 sks, 4 js) 

Prasyarat: - 

Mahasiswa mampu mengkomunikasikan ide rancangan dalam bahasa rupa secara mandiri dan kreatif dalam 

bentuk: gambar, model, dan digital. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (1) memahami teori dasar nirmana 

khususnya dua dimensi, yaitu kualitas unsur seni rupa dua dimensi dan prinsip/kaidah organisasi visual dua 

dimensi,(2) mendalami prinsip/kaidah organisasi visual dua dimensi sebagai kaidah pembentukan visualisasidua 

dimensi yang artistik, dan (3) mengaplikasikannya dalam visualisasi dua dimensi yang memanfaatkan variasi 

medium, sifat, dan struktur visualdua dimensi yang geometrik atau non geometrik. 

 

GRDA602 Nirmana Tiga Dimensi (3 sks, 4 js) 

Prasyarat: GRDA600 

Mahasiswa mampu mengkomunikasikan ide rancangan dalam bahasa rupa secara mandiri dan kreatif dalam 

bentuk: gambar, model, dan digital. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (1) memahami pengetahuan lanjut 

teori nirmana khususnya tiga dimensi, yaitu kualitas unsur rupa tiga dimensi dan prinsip/kaidah organisasi 

visual tiga dimensi,(2) mendalami prinsip/kaidah organisasi visual tiga dimensi sebagai kaidah pembentukan 

visualisasi tiga dimensi yang artistik, dan (3) mengaplikasikannya dalam visualisasi tiga dimensi, yang 

memanfaatkan variasi medium, sifat, dan struktur visual tiga dimensi yang geometrik atau non geometrik. 

 



6  Fakultas Sastra 

GSED602 Estetika (2 sks/2 js) 

Prasyarat: 

Mahasiswa mampu mengembangkan wacana estetika dalam senirupa secara mandiri dan kreatif. Kompetensi 

yang akan dicapai meliputi: (1) memahami konsep dasar, dan ruang lingkup estetika, (2) mengidentifikasi dan 

mengkaji berbagai aliran dan nilai estetika, dan (3) membentuk sikap dan kepekaan estetik dalam bidang seni 

dan desain, melalui analisis keterkaitan antara konsep dan teori estetika.  

 

NDKV602 Estetika Desain (2 sks/2js) 

Prasyarat: GSED601 

Matakuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar mampu melakukan penalaran kritis 

terhadap karya-karya desain melalui kajian estetika desain dan konsep-konsep yang menyertainya, dan membentuk 

keterampilan dalam menyusun sistematika pikir untuk mengkaji karya-karya desain yang menggunakan istilah, 

konsep, dan teori dalam estetika desain. 

 

NDKV603 Gambar Sketsa (3 sks/4 js) 

Prasyarat: - 

Mahasiswa agar mampu memahami pengetahuan tentang hakikat memvisualkan obyek dengan bahasa gambar 

(garis) yang meliputi perspektif, proporsi, skala, komposisi, serta mengaplikasikannya melalui berbagai teknik dan 

media menggambar, objek gambar berupa struktur bentuk alam benda dan mahluk hidup yang tunggal dan 

kelompok. 

 

GRDA603 Gambar Bentuk (3 sks/4 js), Prasyarat: - 

Mahasiswa mampu berkomunikasi melalui media visual berupa gambar. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: 

(1) Memahami teori menggambar bentuk, utamanya prinsip pencahayaan dan penggunaan medium warna, (2) 

membentuk keterampilan lanjut menggambar bentuk, yang memfokus pada pertimbangan penggunaan berbagai 

medium warna, melalui penerapan berbagai teknik dan prinsip pencahayaan, dan (3) membentuk sikap 

mengahargai karya bambar bentuk. 

 

GDKA601 Tipografi (3 sks/4 js) 

Prasyarat: - 

Mahasiswa mampu memahami penggunaan huruf cetak dan kaligrafi untuk kebutuhan berbagai bentuk komunikasi 

baik yang visual maupun audio visual, serta praktik memilih dan mengembangkan huruf berdasarkan kreativitas 

dan kepekaan terhadap suatu kebutuhan desain. 

 

NDKV604 Gambar Teknik dan CAD (3 sks/4 js) 

Prasyarat: - 

Mampu memahami teori dasar gambar teknik yang meliputi: (1) pengertian, fungsi, peralatan, bahan dan prinsip 

penggunaannya, prinsip dasar menggambar teknik, prinsip menggambar proyeksi sentral dan proyeksi parallel, (2) 

keterampilan dasar menggambar geometrik, proyeksi sentral, proyeksi paralel, dan penerapannya dalam pembuatan 

gambar kerja dan/atau desain, (3) menerapkan prinsip lanjut gambar teknik tentang penggunaan komputer untuk 

pembuatan program gambar teknik baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi, dan (4) pemahaman input 

dan output data gambar untuk penggunaan sumber data, pemahaman data CAD untuk aplikasi lanjut dalam 

pembuatan desain. 

 

GRDA605 Fotografi (3 sks/4 js) 

Prasyarat: - 

Mahasiswa mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi: (1) pemahaman dan 

pengetahuan tentang ruang lingkup fotografi mencangkup sejarah fotografi, konsep dan prinsip fotografi, jenis 

kamera, dan perkembangan fotografi, (2) mengetahui proses perkembangan teknik fotografi dari konvensional 

hingga digital, dan (3) memvisualisasikan dan menghasilkan karya fotografi melalui teknik dan efek kamera; (4) 

mengaplikasikan teknologi digital, pengembangan teknologi fotografi; serta membentuk keterampilan dasar 

fotografi melalui peralatan fotografi konvensional atau digital. 

 

GRDA606 Videografi (3 sks/4 js) 

Prasyarat: - 

Mahasiswa mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi tentang: (1) pemahaman dan 

pengetahuan tentang ruang lingkup fotografi mencangkup sejarah fotografi, konsep dan prinsip videografi, jenis 



kamera, dan perkembangan fotografi, (2) implementasi ilmu pengetahuan pada media sarana video melalui cara 

penggunaan kamera, komposisi gambar, penggunaan cahaya, (3) mengoperasikan dan memvisualisasikan karya 

videografi melalui prasarana untuk merekam gambar sesuai dengan naskah produksi, dan (4) mengaplikasikan 

teknologi video terkait dengan pemahaman naskah produksi untuk kepentingan dan tuntutan masyarakat. 

 

NDKV606 Ilustrasi (3 sks/4 js) 

Prasyarat: GJSD602  

Mahasiswa mampu memahami tentang ruang lingkup illustrasi dan kerja mandiri meliputi: (1) pemahaman dan 

ilmu pengetahuan ilustrasi mencakup batasan ilustrasi, prinsip, teknik, media, dan prosedur ilustrasi, (2) memiliki 

sikap apresiasi dalam menganalisis karya ilustrasi, (3) memvisualisasikan ilustrasi pada kebutuhan desain dan 

membentuk keterampilan menggambar illustrasi secara harmonis untuk kepentingan desain, dan (4) mengaplikasi 

karya ilustrasi pada kepentingan desain sehingga mampu mengkonukasikan pesan yang disampaikan komunikator.  

 

NDKV607 Tinjauan Desain Eropa dan Amerika (2 sks/2 js) 

Prasyarat: - 

Mahasiswa mampu memahami konsep desain secara kritis melalui: (1) analisis dan penelaahan sejarah 

perkembangan desain dari masa pra sejarah hingga postmodern yang membentuk peradaban desain di Barat, (2) 

menganalisis perkembangan desain periode Pra modern hingga Postmodern di Eropa dan Amerika, (3) menelaah 

perkembangan desain dalam revolusi industri hingga r abad XXI di Kawasan Eropa dan Amerika, dan (4) menelaah 

dan menanalisis desain dari segi sosio-historis maupun segi tekno-ekonomi. 

 

NDKV608 Tinjauan Desain Asia dan Pasifik (2 sks/2 js) 

Prasyarat:NDKV607 

Mahasiswa mampu memahami tentang konsep desain modern secara kritis melalui: (1) analisis dan penelaahan 

sejarah perkembangan desain awal abad XX  hingga sekarang di kawasan Asia dan Pasifik, (2) menelaah desain 

dari segi sosio-historis maupun segi tekno-ekonomi, (3) menyikapi perkembangan desain di Indonesia dan 

permasalahannya, dan (4) merepresentasikan perkembangan desain ditinjau dari segi sosial-historis dan tekno-

ekonomi.  

 

GSRD601 Metodologi Desain (2 sks/2 js) 

Prasyarat: - 

Mahasiswa mampu memahami tentang landasan teoritis desain, pencapaian sasaran desain secara metodologis, 

meliputi cara dan urutan mendesain, praktik membangun struktur berfikir sesuai dengan proses permasalahan 

desain. 

 

NDKV609 Metode Reprografika (3 sks/4 js) 

Prasyarat: GDKA600 

Mahasiswa mampu mengimplementasikan reproduksi gambar dan tulisan melalui: (1) prinsip-prinsip dasar teknik 

cetak tinggi, cetak dalam, cetak saring dan sejarah teknik cetak datar atau offset, dasar teknik cetak digital, (2) 

mengetahui perkembangan teknik grafika, (3) proses dan prosedur cetak-mencetak, pengetahuan alat dan bahan, 

manajemen produksi grafika, dan (4) keterampilan reproduksi grafika serta mengimplementasikan dalam desain 

produk grafika. 

 

GSED603 Kapita Selekta Budaya Nusantara (2 sks/2 js) 

Prasyarat: - 

Mahasiswa mampu mengelola pembelajaran secara mandiri serta memiliki konsep dan wawasan tentang budaya 

Indonesia sebagai sumber gagasan perancangan seni dan desain. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (1) 

memahami perkembangan wujud budaya Indonesia sejak era sebelum kemerdekaan, pasca kemerdekaan, serta era 

modern, dan pasca modern, dan (2) mengidentifikasi dan mengkaji seni dan desain Indonesia yang memanfaatkan 

budaya Indonesia sebagai sumber informasi perancangannya (3) Memahami konsep budaya nusantara, yang 

meliputi klasifikasi konsep kosmologi, konsep etika dan estetika nusantara. 

 

NDKV610 Manajemen Periklanan (2 sks/2 js) 

Prasyarat: - 

Mahasiswa mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan tentang: (1) kerangka perekonomian makro dan 

transaksi ekonomi, dasar pemasaran dan perkembangan manajemen, proses manajemen, organisasi kerja, aspek 

sumber daya manusia, (2) pengembangan produk, dasar evaluasi, investasi, akutansi biaya, analisis titik impas 
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(break even point), pokok pengurangan biaya dan evaluasi investasi dengan mempertimbangkan resiko, (3) strategi 

pemasaran, pengembangan pemasaran, penelitian pasar, analisis pasar, promosi pemasaran dengan 

mempertimbangkan produk yang dihasilkan, dan (4) pengorganisasian dalam proses, melakukan, pelaksanaan 

dalam periklanan. 

 

NDKV611 Kewirausahaan DKV(2 sks/3 js) 

Prasyarat: - 

Mahasiswa mampu berpikir logis, kritis, dan motivatif dalam pengelolan dan pengembangan kewirausahaan, 

meliputi: (1) pengetahuan manejerial ilmu kewirausahaan, (2) konsep kewirausahaan melalui pemahaman teoritis 

optimalisasi Emotional Intelegensia, pengetahuan dasar AMT (Achievement Motivation Training), budaya kerja, 

perhitungan faktor resiko, dalam peningkatkan, (3) kemampuan diri dalam menyusun konsep dan mengembangkan 

keterampilan kewirausahaan, dan (4) aplikasi praktis semangat kewirausahaan. 

 

GSED604 Metodologi Penelitian Seni Desain (3 sks/4 js) 

Prasyarat: - 

Mahasiswa secara terbuka dan kreatif mampu mengungkapkan gagasan lisan dan tulis serta mampu merancang 

penelitian ilmiah bidang pendidikan seni dan desain. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (1) memahami 

konsep dasar berbagai jenis penelitian,(2) memahami prosedur menyusun komponen-komponen penelitian 

kualitatif dan kuantitatif bidang seni dan desain, dan (3) terampil mengembangkan komponen–komponen 

penelitian dan menganalisis data dalam berbagai pendekatan penelitian seni dan desain. 

 

GSED605 Proposal Penelitian Seni Desain (3 sks/4 js) 

Prasyarat: GSED604 

Mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan prinsip dan prosedur penyusun proposal sesuai dengan jenis 

pendekatan penelitian seni dan desain yang dipilih. Kompetensi yang akan dicapai meliputi: (1) memahami konsep 

dasar dalam meyusun proposal penelitian, (2) terampil merancang bentuk penelitian seni dan desain  sebagai suatu 

karya ilmiah hasil penelitian, kajian kepustakaan, atau hasil pengembangan yang diwujudkan dalam bentuk 

proposal, dan (3) mampu mempertanggungjawabkan proposal tersebut dalam forum seminar terbatas. 

 

NDKV612 Etika Desain(2 sks/2 js) 

Prasyarat: - 

Mahasiswa mampu mengimplementasikan tentang sistem hukum  periklanan nasional, yang terdiri dari hak atas 

kekayaan intelektual, undang-undang perlindungan konsumen, regulasi kesehatan dan barang, serta situasi sosial 

budaya yang membentuk sistem etika periklanan nasional, serta menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

 

C. MATAKULIAH KEAHLIAN BERKARYA (MKB) 

 

1. Kelompok Keahlian Berkarya I (WAJIB): 50 SKS 

NDKV613 Bahasa dan Sistem Tanda Visual (4 sks/6 js) 

Prasyarat: - 

Mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri dan mengetahui tentang: (1) bahasa visual sebagai media 

komunikasi, (2) mengetahui implementasi bahasi visual sebagai ikonografi, indexical, dan sign system ke dalam 

infografis, (3) menghasilkan produk karya melalui  tahapan-tahapan dari dasar sampai menjadi suatu konsep yang 

kompleks, dan (4) menghasilkan dihasilkan karya desain yang kreatif.  

 

NDKV614 Identitas Korporat (4 sks/6 js) 

Prasyarat: NDKV613 

Mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri dan berwawasan tentang: (1) dunia advertising melalui tahapan 

analisis terhadap merek, produk, brand, sejarah dan logo perusahaan, (2) pengetahuan dalam mengaplikasikan 

desain untuk perusahaan ataupun korporat, (3) merancang dan membuat logo perusahaan beserta aplikasinya 

berdasarkan isu baru hasil survey yang dilakukan dengan memperhatikan faktor semantik, sintaksis, dan pragmatic, 

dan (4) mengaplikasikan karya pada suatu perusahaan atau korporat. 

 

NDKV615 Media dan Perwajahan (4 sks/6 js) 

Prasyarat: NDKV614 

Mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri berdasarkan pengalaman belajar dari: (1) pemahaman wawasan 

dalam me-layout elemen visual melalui tahapan analisis terhadap media cetak, local content dan/atau county 



profile, serta mempunyai wawasan dalam menganalisa permasalahan yang sedang terjadi ke berbagai media cetak 

(advertising atau periklanan) dalam sesuai dengan kepentingan konsumen, (2) pengembangan dan mengolah ide 

gagasan yang disesuaikan dengan karakteristik jasa, produk, dan pemasaran, (3) penyampaian bahasa visual-verbal 

ke dalam isi pesan kepada kalayak sasaran, dan (4) implemetasi produk karya advertising atau periklanan dan 

sedang trend dapat menciptakan iklan layanan masyarakat yang berfungsi sebagai media komunikasi yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat tersebut. 

 

NDKV616 Reposisi Produk (4 sks/6 js) 

Prasyarat: NDKV615 

Mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri berdasarkan komunikasi dan komunikasi visual secara terpadu 

yang meliputi konsep dan analisis posisioning, perencanaan kreatif, strategi pemasaran, strategi media produksi dan 

distribusi dan estimasi biaya untuk dipergunakan dalam satu perancangan paket. Mempunyai wawasan yang luas 

tentang dunia advertising melalui tahapan analisis kompetitor, riset lapangan tentang insight dari produk, price, 

place, promotion, market, audiens, sampai penentuan positioning. 

 

NDKV617 Porto Folio  dan Pameran(4 sks/6 js) 

Prasyarat: NDKV616 

Mahasiswa mampu mengimplementasikan pengalaman belajar yang dimilikinya berdasarkan: (1) kemampuan 

dalam memecahkan masalah komunikasi visual, (2) pengetahuan dan pemahaman serta wawasan desain 

komunikasi visual, (3) mengembangkan keterampilan untuk memecahkan masalah komunikasi visual secara 

menyeluruh, utuh, dan terpadu, mulai dari awal permasalahan sampai pemecahannya yang didukung oleh berbagai 

disiplin ilmu terkait, dan (4) meningkatkan kemampuan mengaplikasikan dalam berbagai media. (5) 

Mengkomunikasikan/ mempresentasikan karya desain kepada masyarakat dalam pameran kontekstual. 

 

NDKV618 Penulisan Naskah dan Copywriting (3 sks/4 js) 

Prasyarat: - 

Mahasiswa mampu menerapkan pikiran logis dan sistematis dalam menulis naskah berdasarkan: (1) wawasan dan 

pengetahuan dala proses perancangan skenario televisi dan naskah iklan, (2) memahami dan mengetahui teknik 

skenario televisi dan naskah produksi iklan, (3) menghasilkan naskah produksi dan mengaplikasi sesuai tuntutan 

konsumen, dan (4) mengembangkan teknik skenario televisi dan naskah produksi iklan melalui perkembangan 

teknologi dan informasi, trend, serta gaya hidup di masyarakat.  

 

NDKV619 Visual Merchandising (3 sks/4 js) 

Prasyarat: - 

Mahasiswa mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan: (1) 

pemahaman dan pengetahuan tentang visual merchandising untuk interior dan eksterior, (2) memahami fungsi, 

jenis, ukuran, dalam konsep perancangan visual merchandising, (3) memvisualisasikan melalui metode dan 

prosedur perancangan dengan memperhatikan kaidah ergonomi desain, etika dan hukum pasar, dan (4) 

mengaplikasikan produk karya terkait dengan kelayakan dan analisa bahan serta kemutakhiran dan trend media 

sebagai bagian dari media komunikasi visual. 

 

NDKV620 Desain Kemasan Produk (3 sks/4 js) 

Prasyarat:NDKV609 

Mahasiswa mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan: (1) 

pemahaman dan ilmu pengetahuan tentang desain kemasan, (2) membuat rancangan kemasan sesuai dengan proses 

dan prosedur desain, (3) memiliki keterampilan membuat desain kemasan berdasarkan pada kaidah-kaidah desain 

yang menitikberatkan pada aspek fungsional, etika dan hukum pasar, ergonomik desain, pertimbangan ekonomi, 

kelayakan, dan (4) menganalisis bahan dan prospek pasar. 

 

NDKV621 Budaya Visual (3 sks/4 js) 

Prasyarat: - 

Mahasiswa mampu menerapkan pikiran logis dan kritis ilmu pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman belajar 

terhadap budaya, trend, gaya dan kecenderungan desain dari masa lalu hingga yang terkini serta mengkaji tentang 

aspek sosial dan pengaruh budaya visual dalam perkembangan desain. 

 

 

GRDA604 Komputer Grafis (3 sks/4 js) 
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Prasyarat: - 

Mahasiswa mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dasar-dasar komputer untuk keperluan 

bidang grafis serta mengaplikasikan berbagai program komputer grafik baik teori maupun praktik secara langsung 

dalam penyusunan elemen-elemen yang meliputi gambar, tulisan, ide dan teknik. 

 

GRDA607 Multimedia Interaktif (3 sks/4 js) 

Prasyarat: GRDA604 

Mahasiswa mampu melakukan telaah referensi, diskusi, tanya jawab dan Praktik diharapkan mahasiswa mampu 

memahami dan memPraktikkan secara mandiri dan bertanggung jawab dalam hal penguasaan pembuatan karya 

multimedia interaktif dengan media komputer yang berguna bagi masyarakat yang diwujudkan dalam tugas dan 

karya akhir meliputi (1) pemahaman diagram alir, (2) pemahaman analisa kebutuhan, (3) materi  filter dan effect, 

(4) penggunaan animasi, (5) penggunaan audio dan video, dan (6) penggunaan teks dan tombol. 

 

NDKV622 Desain Web (3 sks/4 js) 

Prasyarat: GRDA604 

Mahasiwa mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam: (1) pembuatan desain web baik 

web statis maupun dinamis, (2) kemampuan untuk mengaplikasikan desain web melalui media internet, (3) 

kemampuan berkarya desain web meliputi elemen visual dan komponen gambar, teks, suara, animasi gambar, dan 

(4)  serta konsep penerapan web pada internet. 

 

NDKV623 Video Editing (3 sks/4 js) 

Prasyarat: GRDA606 

Mahasiswa mampu mengimplementasikan pengetahuan dan pengalamannya berdasarkan: (1) wawasan dan 

pemahaman ilmu pengetahuan tentang  editing video; (1) mampu menganalisis produk video, (3) menghasilkan 

karya produk visual berupa video melalui aplikasi editing yang bersifat linier dan non linier; (4) 

mengaplikasikannya dalam teknik, efek video dan program editing untuk menghasilkan produk gambar dan suara 

baik film, iklan, dan produk video lainnya secara berkesinambungan sesuai dengan estimasi waktu produk video 

yang dirancang. 

 

NDKV624 Animasi (3 sks/4 js) 

Prasyarat: - 

Mahasiswa mampu melakukan proses pembuatan karya animasi dua dimensi dan tiga dimensi, meliputi 

pemahaman objek, material, keyframe, suara, editing frame serta penerapannya pada media video. 

 

NDKV625 Kreatif Media (3 sks/4 js) 

Prasyarat: - 

Mahasiswa mampu berfikir logis dan kritis dalam memecahkan masalah di lapangan untuk memberi solusi dalam 

penciptaan media promosi inovatif dengan memperhatikan kekuatan strategi kreatif, yang menjual, pencerahan 

(enlighten), mengejutkan (ashtonish), dan disukai (lovely) target khalayak. 

 

2. Kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya II (Pilihan): 10 SKS 

 

PILIHAN A : Desain Periklanan dan Promosi 

NDKV627 Periklanan berbasis cetak (3 sks/4 js) 

Prasyarat: diatur sendiri 

Mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri dalam menerapkan teori dan pengalamannya untuk memecahkan 

masalah di lapangan melalui media cetak sebagai solusi dengan mengeksplorasi media yang mampu diaplikasikan 

pada media cetak dan media masa serta mengembangkannya secara kreatif dan inovatif secara tepat guna. 

 

NDKV628 Periklanan berbasis digital (3 sks/4 js), 

Prasyarat: diatur sendiri 

Mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri dalam menerapkan teori dan pengalamannya untuk memecahkan 

masalah melalui media audio visual dengan pendekatan komersil serta secara kreatif dan bertanggung jawab 

mengaplikasikan media audio visual dalam ranah komersil sesuai kebutuhan khalayak sasaran. 

 

NDKV629 Periklanan media baru dan media Alternatif (4 sks/6 js) 

Prasyarat: diatur sendiri 



Mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri dalam menerapkan teori dan pengalamannya terhadap media 

alternatif/unconventional sebagai pemecahan masalah dengan merespon lingkungan dalam merancang desain 

secara kreatif sesuai kebutuhan desain komunikasi visual secara tepat guna. 

 

PILIHAN B :Creativepreneur 

NDKV630 Perencanaan Bisnis  (3 sks/4 js) 

Prasyarat: diatur sendiri 

Mahasiswa mampu beradaptasi, membaca peluang pasar, dan menyusun perencanaan bisnis secara kreatif dan 

inovatif serta memiliki kemampuan bekerjasama membangun jaringan kerja dengan stakeholder dan pasar secara 

simultan. 

 

NDKV631 Branding Produk (3 sks/4 js) 

Prasyarat: diatur sendiri 

Mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam membangun produk melalui citra merek pada 

khalayak sasaran yang didalamnya memiliki unsur promosi yang tepat guna dan bertanggung jawab. 

  

NDKV632 Pemasaran Digital (4 sks/6 js) 

Prasyarat: diatur sendiri 

Mahasiswa mampu membangun jaringan kerja dan mengembangkan strategi pemasaran secara virtual dengan 

produk-produk desain komunikasi visual berbasis digital secara kreatif dan bertanggung jawab. 

 

PILIHAN C :Riset Desain 

NDKV633 Riset Visual (3 sks/4 js) 

Prasyarat: diatur sendiri 

Mahasiswa mampu mengumpulkan, mengolah, menganalisa, dan menyimpulkan data-data produk desain 

komunikasi visual yang berbasis citra visual sesuai kode etik penelitian serta mengembangkan hasil penelitian 

berbasis citra visual secara kreatif dan inovatif. 

 

NDKV634 Riset Verbal Konseptual (3 sks/4 js) 

Prasyarat: diatur sendiri 

Mahasiswa mampu mengumpulkan, mengolah, menganalisa, dan menyimpulkan data-data produk desain 

komunikasi visual berbasis naskah berupa teks sesuai kode etik penelitian serta mengembangkan hasil penelitian 

berbasis naskah teks secara kreatif dan inovatif. 

 

 

NDKV635 Design Insight  (4 sks/6 js) 

Prasyarat: diatur sendiri 

Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah dibidang desain komunikasi visual dengan menggunakan pendekatan 

kajian makna visual serta secara kritis dalam menganalisa sebuah karya sesuai kode etik penelitian serta mampu 

mendiskripsikan dalam bentuk karya penelitian. 

 

D. MATAKULIAH PERILAKU BERKARYA (MPB): 6 SKS 

 

GSED690 Skripsi (6 sks/- js) 

Prasyarat: GSED605 

Mahasiswa mampu memahami metodologi penelitian untuk mengembangkan keterampilan penulisan karya ilmiah 

dalam bentuk skripsi, tentang masalah yang berkaitan dengan seni dan desain, berdasarkan hasil peneletian, kajian 

kepustakaan atau pengembangan, tentang suatu masalah dengan seksama, serta mempertanggungjawabkan 

laporanpenelitian secara ilmiah. 

 

E. MATAKULIAH BERKEHIDUPAN BERMASYARAKAT (MBB): 8 SKS 

 

GDKA602 Praktik Kerja Profesi (4 sks/- js) 

Prasyarat: NDKV611 

Mahasiswa mampu mengimplementasikan pengalaman belajar melalui kerja nyata di Studio desain, Rumah 

Produksi, Stasiun Penyiaran Televisi, Pusat Teknologi Komunikasi, Biro Iklan atau perusahaan Penerbitan, yang 
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representatif, serta memberikan wawasan tentang prosedur kerja yang nyata, keterampilan teknis dan persoalan 

produksi desain dalam dunia kerja. 

 

UKKN601 KKN(4 sks/- js) 

Prasyarat:  

Mahasiswa mampu melaksanakan Program Kreativitas Mahasiswa  yang berbasis masyarakat melalui prosedur dan 

proses, mengimplementasikan dan memiliki ilmu pengetahuan secara manajerial meliputi (1) mengorganisasi 

dalam tim kerja, (2) menyusunan proposal, pemilihan  masyarakat sasaran dan tempat yang representatif, (3) 

merancang media yang mendukung dalam program kreativitas mahasiswa. 
 


