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Jurusan Seni Rupa FBS UNNES adalah sebuah jurusan yang secara 
khusus mendidik mahasiswa menjadi pendidik seni, seniman dan desainer 
komunikasi visual. Jurusan Seni Rupa mempunyai beberapa studio yang 
dimanfaatkan untuk untuk berkarya di bidang seni baik mahasiswa maupun dosen 
antara lain yaitu studio gambar, studio ukir, studio patung, studio kramik, studio 
lukis, studio fotografi, studio komputer grafis, dan studio grafis. Keberadaan 
beberapa studio tersebut mendorong penulis untuk menciptakan desain 
komunikasi visual, yaitu studio gambar sebagai sebuah media promosi. 

Pembuatan desain booklet tersebut bertujuan mengaplikasikan 
pengetahuan, ketrampilan, dan pemahaman yang diperoleh dari perkuliahan ke 
dalam berbagai bentuk karya yang berhubungan dengan dunia komunikasi visual, 
seperti kuliah Komputer Grafis 1 dalam mengaplikasikan Corel Draw, Komputer 
Grafis 2 dalam mengaplikasikan Photoshop, mata kuliah Nirmana, serta mata 
kuliah Huruf dan Tipografi dan pengaplikasiannya. Perancangan booklet studio 
gambar dengan harapan dapat dijadikan salah satu bagian alternatif media 
promosi jurusan. Desain booklet ini memvisualisasikan karya, berjumlah 65 
halaman yang terdiri dari cover beserta isinya dengan harapan dapat dijadikan 
media pengenalan dan promosi Jurusan Seni Rupa FBS UNNES kepada 
masyarakat luas terutama anak-anak SMA atau SMK.  

Hasil akhir karya tersebut adalah sebuah booklet yang memuat informasi 
tentang profil Jurusan seni Rupa, profil studio gambar, serta hasil karya gambar 
mahasiswa. Sebuah penerapan karya seni lewat media cetak yang bisa dijadikan 
sebagai media promosi dan publikasi. Disarankan kepada mahasiwa dan selaku 
dosen pembuat karya gambar hendaknya memberikan identitas pada hasil 
karyanya, agar karya tersebut dapat teridentifikasi ketika dibutuhkan dalam 
sebuah penelitian atau pembuatan Tugas Akhir, Sekripsi, dan Proyek Studi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


