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DKV UNTAR NEWS 
Mata Kuliah Pilihan 

Info mata kuliah pilihan di prodi DKV UNTAR 

Bagi Mahasiswa Prodi DKV 
(Desain Komunikasi Visual) 
yang saat ini berada di 
semester IV tahun akademik 
genap 2012/2013 dan akan 
mengambil semester V tahun 
akademik ganjil 2013/2014, 
Kami memberikan gambaran 

mata kuliah pilihan yang 
ditawarkan. Mata kuliah 
pilihan terbagi 3 kategori, 
yaitu: Periklanan, Desain 
Grafis dan Multimedia.  

Mata kuliah yang diberikan pada semester I sampai 
IV adalah mata kuliah yang membekali Mahasiswa 
dengan pengetahuan dasar merancang/desain 
sebuah karya komunikasi visual. Setelah melewati 4 
(empat) semester, Mahasiswa dapat memilih 
konsentrasi mata kuliah pilihan yang diinginkan 
pada semester berikutnya. Mata kuliah pilihan 

dibuka pada semester V berikut beberapa mata 
kuliah keahlian seperti, Desain Komunikasi Visual 
IV, Kajian Media, Ilustrasi II, Audio Visual Dasar. 
Melalui program mata kuliah pilihan diharapkan 
para lulusan dapat memiliki kompetensi di bidang  
desain secara umum dan secara khusus di 
periklanan/desain grafis/multimedia. 

Mata Kuliah Keahlian yang Dibutuhkan oleh Mahasiswa DKV 

Issue, Date 

Mata kuliah pilihan Multimedia: 

Mata kuliah pilihan Periklanan: 
 

2 

3 

4 

 Mata kuliah yang membantu 
Mahasiswa mengasah kemampuan 
dalam merancang dan membuat 
karya multimedia. 

Mata kuliah yang 
mengasahkemampuan Mahasiswa 
dalam membuat konsep dan strategi 
periklanan yang baik. 

Mata kuliah yang mempertajam 
kemampuan olah grafis, sehingga 
menunjang dalam karir sebagi 
desainer grafis. 

“Hendaknya sebuah pilihan adalah disadari 
secara sadar.” 

Mata kuliah pilihan Desain Grafis: 
 



 

 

DKV UNTAR NEWS 
 

issue #, date 

2 

Mata kuliah pilihan : Multimedia 

Mata kuliah pilihan Multimedia pada semester V: 
  
Komputer Grafis III 
Mata kuliah ini berkonsentrasipadaprogram grafis 
web, untuk membuat layout website, web 
bannerdan portofolio interaktif. Siswa di didik 
dalam struktural dan sistem navigasi, animasi dasar 
dan persiapan gambar.  
 
Fotografi III 
Mata kuliah ini memperluas keahlian fotografi dan 
mempelajari teknik foto seri dan bisnis fotografi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mata kuliah pilihan Multimedia pada semester 
VI: 
 
Audio Visual Lanjut 
Mempelajari bahasa sinematografi, manajemen 
produksi dengan membuat projek film pendek dan 
video musik.  

Animasi 
Mempelajari keterampilan teknis membuat grafis 
gerak (motion graphic) untuk multimedia dan 
industri televisi dengan menggunakan aplikasi 
Adobe After Effect dan Premiere. 

 

Continued… 
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Mata kuliah pilihan : Periklanan 

Mata kuliah pilihan Periklanan pada semester V: 
  
Kreatif Periklanan 
Mata kuliah ini mempelajari dan berlatih dalam 
membuat konseptual iklan berdasarkan 
pemikirankreatif dan menambah pengalaman 
menciptakan iklan yang baik dan dapat 
membangun solusi visual dan verbal lewat strategi 
solusi kreatif. 
 
Perilaku Konsumen 
Mata kuliah ini membahas isu-isu tentang perilaku 
konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhi 
perilaku konsumen untuk mengembangankan 
strategi pemasaran, jenis konsumen dan segmentasi 
pasar. Selain itu mempelajari teori pemasaran 
strategis, pengambilan keputusan pembelian, 
konsumerisme, hukum undang-undang 
perlindungan konsumen, etika bisnis dan tanggung 
jawab sosial perusahaan. 

Mata kuliah pilihan Periklanan pada semester VI: 
  
Komunikasi Periklanan 
Mempelajari alur kerja dalam agensi periklanan dan 
mengetahui strukturnya, juga belajar membuat dan 
membaca brief klien. 
 
Penulisan Naskah 
Mempelajari keterampilan teknis dalam membuat 
copy writing untuk berbagai media. 

Continued… 
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Mata kuliah pilihan : Desain Grafis 

Mata kuliah pilihan Desain Grafis pada semester 
V: 
  
Desain Kemasan 
Mempelajari tentang desain kemasan, bahan 
danteknik cetak, agar menghasilkan kemasan yang 
sesuai dan menarik untuk sebuah produk. 
 
Media Pamer Pajang 
Mempelajari pengembangan konsep untuk disiplin 
ilmu desain produksi dan lingkungan pameran, 
berguna bagi perancangan display estalase, display 
booth dan media pamer pajang lainnya. 
 

Mata kuliah pilihan Desain Grafis pada semester 
VI: 
  
Komik 
Mempelajari membuat alur cerita, layout dan 
karakter untuk menghasilkan komik yang menarik. 
 
Identitas Visual 
Mempelajari dan merancang identitas visual yang 
berkaitan dengan branding sebuah perusahaan, 
produk, dan jasa. Dengan pemahaman metafora 
pada bentuk dan warna, kemampuan membuat 
komposisi yang menarik dan strategi pemilihan 
media yang tepat akan membuat komunikasi dari 
identitas visual sebuah perusahaan akan berhasil. 
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ke dalam transkrip nilai. 

3. Ketentuan registrasi 
pendaftaran mata kuliah 
pilihan di luar dari program 
yang dipilih akan di proses 
pada jadwal batal tambah, 
bukan saat KRRS Online. 
Prioritas pada peserta yang 
memilih program tersebut 
sebagai pilihan utama. 

4.  

Info kegiatan perkuliahan dapat di cek: 

[Street Address] 
[City], [State][Postal Code] prodidkvuntar.wordpress.com 

Mata kuliah pilihan merupakan 
paket mata kuliah yang wajib di 
pilih oleh Mahasiswa program 
studi DKV. Adapun beberapa 
hal yang perlu diperhatikan: 

1. Mata kuliah pilihan dibuka 
pada semester V (lima) dan 
VI (enam) dan dibagi 3 (tiga) 
kategori, Periklanan, Desain 
Grafis dan Multimedia. 
Masing-masing terdapat 2 
(dua) mata kuliah. 

2. Mahasiswa dapat 
mengambil mata kuliah 
pilihan di luar dari program 
yang dipilih tetapi harus 
memenuhi total beban mata 
kuliah yang di dapat, 
ketersediaan kapasitas kelas 
dan nilai mata kuliah 
tersebut tidak dimasukkan 

Proses dan Aturan Akademik 


