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PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 

 Program studi Desain Komunikasi Visual Universitas Potensi 

Utama secara resmi berdiri pada tanggal 17 September 2014, 

dengan keluarnya SK pendirian dari Menteri Pendidikan Nasional 

No. No. 424/E/O/2014. Penyelenggaraan kuliah pertama program 

studi Desain Komunikasi Visual Universitas Potensi Utama pada 

bulan September 2015.  

 

VISI DAN MISI PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 

 VISI PROGRAM STUDI  

Pada tahun 2025 Menjadi program studi Desain Komunikasi Visual 

yang unggul dan berkualitas dalam bidang Animasi dan Interaktif 

Media Desain yang berwawasan kewirausahaan. 

 

 MISI PROGRAM STUDI  

 Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang 

Animasi dan Interaktif Media Desain yang sesuai dengan standar 

Nasional. 

 Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian dalam bidang 

Animasi dan Interaktif Media Desain yang sesuai dengan Ilmu 

Pengetahuan, Teknologi, dan Seni. 

 Melaksanakan dan mengembangkan program pemberdayaan dan 

pengabdian  masyarakat dalam bidang Animasi dan Interaktif 

Media Desain yang bermanfaat bagi kemajuan masyarakat.  



 

KURIKULUM KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) 

Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  

Republik Indonesia No.73 tahun 2013, Tentang Penerapan 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 

 Kurikulum khusus digunakan dalam pendidikan dan pengajaran, 

yakni sejumlah mata kuliah di perguruan tinggi yang harus 

ditempuh untuk mencapai suatu ijazah atau tingkat. Kompetensi 

merupakan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang 

direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak.  

 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, 

yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan 

kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan,  

menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan 

dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka 

pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur 

pekerjaan di berbagai sektor.  

 KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia 

terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang 

dimiliki Indonesia 

 

 

 

 



BIDANG KEAHLIAN SISTEM INFORMASI 

 Animasi 

 Interaktif Media Desain  

 

KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI 

VISUAL 

1. Memiliki keahlian dasar dalam bidang ilmu Desain Komunikasi 

visual. 

2. Pengetahuan bidang desain komunikasi visual yang mencakup 

prinsip desain serta unsur-unsur desain. 

3. Pengetahuan dalam semiotika komunikasi dan unsur estetis dari 

sebuah karya desain. 

4. Pengetahuan metodologi penelitian dan perancangan untuk 

bidang desain komunikasi visual. 

5. Pengetahuan pendukung keilmuan desain komunikasi visual 

yang mencakup teori komunikasi, komunikasi budaya, psikologi 

persepsi, psikologi sosial, manajemen, sosiologi komunikasi, 

bahasa rupa, budaya visual, teori media, analisis visual, retorika 

visual, semiotika visual, generating idea. 

6. Menguasai teori unsur-unsur rupa dan prinsip-prinsip dasar 

desain komunikasi visual. 

7. Menguasai pengetahuan sejarah seni rupa dan desain. 

8. Menguasai teori media dan komunikasi untuk menyelesaikan 

berbagai permasalahan desain komunikasi visual. 



9. Menguasai prinsip tahapan perancangan dan penerapannya 

dalam berbagai media desain komunikasi visual. 

10. Menguasai prinsip manajemen proyek dan penyusunan 

dokumen rancangan desain komunikasi visual. 

11. Menguasai prinsip proses produksi karya desain komunikasi 

visual untuk berbagai media. 

12. Mampu menerapkan pemikiran kreatif, kritis, sistematis, dan 

inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 

keahliannya. 

13. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 

14. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi 

ilmu pengetahuan desain yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya 

berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun 

deskripsi hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan 

tugas akhir karya, dan mengunggahnya dalam laman perguruan 

tinggi. 

15. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam 

bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya 

dalam laman perguruan tinggi. 

16. Mampu  mengambil  keputusan  secara  tepat  dalam  konteks  

penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil 

analisis informasi dan data. 



17. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja 

dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di 

luar lembaganya. 

18. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja 

kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap 

penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang 

berada di bawah tanggungjawabnya. 

19. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok 

kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu 

mengelola pembelajaran secara mandiri. 

20. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan 

mencegah plagiasi. 

21. Mampu membuat karya desain yang memiliki nilai estetis untuk 

menjawab permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat 

baik media cetak, audio, maupun audio visual. 

22. Mampu melakukan riset dan menjadikannya landasan 

pembentukan ide dan konsep desain dengan 

mempertimbangkan aspek budaya, etika, dan sejarah. 

23. Mampu melakukan analisis terhadap tingkat efesiensi 

pemanfaatan material dan waktu dalam proses produksi setiap 

alternatif prototipe solusi desain komunikasi visual yang dipilih, 

tanpa mengubah esensi dan estetika desain. 

24. Mampu menggambar secara manual maupun digital dengan 

menggunakan berbagai pilihan media. 

25. Mampu mengolah huruf/tipografi baik secara manual maupun 

digital dengan menggunakan berbagai pilihan media. 



26. Menguasai teknik dalam menggambar bentuk, gambar 

konstuktif, ilustrasi, fotografi, animasi, videografi, penulisan 

naskah iklan, narasi visual, proses kreatif, desain kemasan, 

desain pameran, metode produksi grafika, desain web, desain 

game. 

27. Mampu mengkomunikasikan alternatif prototipe solusi desain 

komunikasi visual secara mandiri ataupun kelompok dalam 

bentuk verbal, grafis, tulisan, dan model yang komunikatif 

dengan teknik manual maupun digital berdasarkan pilihan 

kaidah komunikasi yang tepat. 

28. Mampu menjadi wirausahawan yang bergerak di sektor 

komunikasi visual secara mandiri.  

 

BIDANG PEMINATAN 

Bidang peminatan merupakan bagian dari kurikulum, bidang 

peminatan adalah kumpulan dari beberapa matakuliah yang akan 

mengantarkan Mahasiswa menuju proses penyelesaian studi sesuai 

dengan bakat yang dimilikinya. Adapun bidang peminatan yang ada 

pada program studi Desain Komunikasi Visual yaitu Animasi dan 

Interactive Media Design. 

 

 

 

 



1. Animasi 

Menghasilkan lulusan yang mampu menciptakan karya animasi 2D 

dan 3D dengan standar profesionalisme tinggi untuk berbagai 

keperluan: advertising, pembuatan film animasi, visual effect, 

computer games, dll. 

 

Prospek Karir Lulusan Peminatan Animation dapat berkarir di 

bidang:  

2D or 3D Animator, Advertising Designer using Animation, Designer 

and Producer of an Animation Movie and Visual Effect. 

  

Berikut ini adalah tabel muatan matakuliah bidang peminatan Animasi: 

Kd_Mtk Nama_Mtk SKS Sem 

MKBD215313 Motion Grafik dan Portofolio 3 V 

MKBD216318 Animasi 3D 3 VI 

MKBD217322 Audio dan Videografi 3 VII 

 

2. Interactive Media Design  

Menghasilkan lulusan yang mampu membuat desain game dan 

desain media interaktif dengan penekanan pada sisi artistik visual, 

gameplay, dan interaktifitasnya. Mahasiswa akan mempelajari 



tahapan-tahapan perancangan game dan media interaktif dimulai 

dari pra-produksi, produksi, hingga pasca produksi. 

 

Prospek Karir Lulusan Peminatan Interactive Media Design dapat 

berkarir di bidang:  

Storyboard Artist, Game Producer, Visual Effects (VFX) and Special 

Effects (SFX) Animator, Cinematics Game Director, Visual Storyteller, 

Desainer Web, Desain Karakter dan Game karakter, Desain 

Packaging, Desain Logo and Branding. 

 

Berikut ini adalah tabel muatan matakuliah bidang peminatan 

Interactive Media Design. 

Kd_Mtk Nama_Mtk SKS Sem 

MKBD215319 Visual Marchandise 3 V 

MKBD216314 Game Desain 3 VI 

MKBD217323 Desain Visual Aplikasi 3 VII 

 

MEKANISME MENJALANI BIDANG PEMINATAN 

Bidang peminatan merupakan hal yang wajib dipilih oleh masing-

masing mahasiswa, bidang peminatan dijalankan oleh mahasiswa/i 

pada saat semester 5 (lima), semester 6 (enam), semester 7 (tujuh) 

masing-masing bidang peminatan terdiri dari 9 sks, dimana 9 sks akan 



dibagi kedalam 3 semester. Untuk program studi Desain Komunikasi 

Visual  mahasiswa akan menjalani 3 sks di semester 5  (lima), 3 sks di 

semester 6  (enam), 3 sks di semester 7 (tujuh). Berikut ini adalah 

simulasi pengambilan matakuliah bidang peminatan. 

 

Peminatan Animasi 

Kd_Mtk Nama_Mtk SKS Sem 
Dijalankan 

Pada 

MKBD215313 
Motion Grafik dan 

Portofolio 
3 V Sem V 

MKBD216318 Animasi 3D 3 VI Sem VI 

MKBD217322 Audio dan Videografi 3 VII Sem VII 

 

Peminatan Interactive Media Design 

Kd_Mtk Nama_Mtk SKS Sem 
Dijalankan 

Pada 

MKBD215319 Visual Marchandise 3 V Sem V 

MKBD216314 Game Desain 3 VI Sem VI 

MKBD217323 Desain Visual Aplikasi 3 VII Sem VII 

 

Dibuat oleh : 
Ketua Program Studi  
Desain Komunikasi Visual 

 
 

 
(Rinanda Purba, M.Sn.) 


