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Mata Pelajaran Desain Dan
Produk Kria Kayu Jenjang
EstetikaEkonomi SMA/MA Kls XII (Diknas)Engineering
Psychology and Cognitive ErgonomicsMenuju budaya
menulisKurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP):
Kelas VIII (2), semester I & II (per-mata
pelajaranPendidikan arsitektur meniti masa
depanKAPITA SELEKTA DESAINDesain Grafis Kemasan
UMKMKamus manajemen mutuGatraKAPITA
SELEKTAProf. Dr. Ir. P.K. HaryasudirjaPKn Pendidikan
KewarganegaraanImplementasi Hak Kekayaan
Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain
Industri)PKn-Pend.Kewarganeg SD/MI Kls 1Sosiologi
desainDesain, gaya dan realitasPKn-Pend.Kewarganeg
SD/MI Kls 4Pend. Kewarganeg SMP/MTS Kls
IXPerancangan dan Pengembangan Produk
ManufakturRencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)
SMP, MTs: Kelas VIII (II), semester I & IIInformasi &
peluang bisnis SWA sembadaKUMPULAN IDE DESAIN
Menghadapi Virus CoronaVisualDesain Pembelajaran
Trigonometri Terintegrasi Alquran dengan Konsep
Sibaliparriq sebagai Model PembelajaranDesain dan
dunia kesenirupaan Indonesia dalam wacana
transformasi budayaEntrepreneurship
(Kewirausahaan)Pelaksanaan pendidikan dan latihan
pemasyarakatan teknologi batik dalam rangka
pengembangan motif corak tradisional di Yogyakarta,
tanggal 17 s/d 29 Nopember 1997Pedoman khusus
pengembangan silabus madrasah ibtidaiyah
(MI)pendidikan kewarganegaraanEkonomi SMA/MA Kls
X (Diknas)Ekonomi SMA/MA Kls XI (Diknas)Pedoman
memilih menyusun bahan ajar dan teks mata
Page 1/16

File Type PDF Mata Pelajaran Desain Dan Produk
Kria Kayu Jenjang
pelajaranModel Silabus Biologi SMAPrinsip-Prinsip
Desain Pembelajaran: Disesuaikan Dengan Kurikulum
2013 Edisi KeduaDesain Furnitur Ekspor 2020Buku
Ajar Desain Grafis dan MultimediaPKnPend.Kewarganeg SD/MI Kls 3Kumpulan abstrak hasil
penelitian dosen Sekolah Tinggi Seni Indonesia
Surakarta, 1991/92-1994/95Kuliah Jurusan Apa?
Fakultas Seni Rupa dan Desain

Estetika
Ekonomi SMA/MA Kls XII (Diknas)
Diawal tahun 2020, dunia digemparkan dengan
merebaknya virus baru yaitu coronavirus jenis baru
(SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut Coronavirus
disease 2019 (COVID-19). Diketahui, asal mula virus
ini berasal dari Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada
akhir Desember tahun 2019. Sampai saat ini sudah
dipastikan terdapat lebih dari 220 negara yang telah
terjangkit virus ini. (Data WHO, 15 Mei 2020) dimana
di Indonesia terdapat 16.496 kasus positif COVID-19
dengan 3.803 orang yang dinyatakan sembuh dan
1.076 orang meninggal dunia (Data covid19.go.id, 15
Mei 2020) dengan sebaran di keseluruhan 34 provinsi.
Di Sumatera Selatan terdapat 458 kasus positif
COVID-19 dengan 73 orang sembuh dan 11 orang
meninggal dunia (Data corona.sumselprov.go.id, 15
Mei 2020) dengan sebaran di keseluruhan 14
kota/kabupaten. Di kota Pelembang terdapat 248
kasus positif COVID-19 dengan 51 orang sembuh dan
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2 orang meninggal dunia (data hallo.palembang.go.id,
15 Mei 2020). Penyebaran COVID-19 terjadi sangat
cepat dan meluas karena dapat menular melalui
kontak dari manusia ke manusia. Sebagai respon,
Pemerintah telah menerbitkan peraturan tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui
Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 dan
Permenkes No. 9 Tahun 2020. Hingga saat ini, berita
seputar COVID-19 masih menjadi perhatian utama
semua negara di dunia dan di tanah air untuk
waspada dan tetap siaga menghadapi COVID-19 yang
belum ditemukan obat dan vaksinnya. Sebagai upaya
pencegahan penularan, kami Tim Laboratorium
Perangkat Keras dan Komponen Fasilkom Universitas
Sriwijaya dan bekerjasama dengan fakultas
kedokteran Universitas Sriwijaya mencoba
melakukaan kegiatan PKM dengan membuat
beberapa produk yaitu Bilik Sterilisasi/Desinfectant
Chamber, Face-shield, Hand Washer Portable (HWP)
dan ada ide-ide dari mahasiswa Jurusan Sistem
Komputer kelas Desain dan Inovasi Fakultas Ilmu
Komputer Universitas Sriwijaya. Buku ini merupakan
wujud kepedulian kami sebagai bagian masyarakat
terhadap pandemik COVID-19 yang sedang dihadapi
saat ini. Upaya ini kami akui belum maksimal dalam
mencegah penularan namun merupakan langkah
awal upaya pencegahan yang akan kami kembangkan
dengan bantuan teknologi ilmu komputer. Sebagai
bentuk tanggung jawab kami sebagai pelaksana
kegiatan, maka kami menyusun buku ini dan
menerbitkannya sebagai antisipasi dan siap siaga
dalam penanganan kasus penyebaran virus tersebut
di Indonesia khususnya di kota Palembang. Kami
mengucapkan terima kasih dan memberikan
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penghargaan yang tinggi kepada Tim Laboratorium
Perangkat Keras dan Komponen Fasilkom Universitas
Sriwijaya serta Fakultas Kedokteran Universitas
Sriwijaya yang telah sigap dan cepat melaksanakan
kegiatan dan menyusun buku ini. Semoga buku ini
bermanfaat bagi Sejawat sekalian dalam menangani
kasus COVID-19 di pelayanan kesehatan di Indonesia
umumnya dan di kota Palembang khususnya.

Engineering Psychology and Cognitive
Ergonomics
Concept of design in transition to modern society in
Indonesia.

Menuju budaya menulis
Kurikulum tingkat satuan pendidikan
(KTSP): Kelas VIII (2), semester I & II
(per-mata pelajaran
Buku ini ditulis untuk memenuhi kebutuhan
pembelajaran mata kuliah di program studi Teknik
Industri, Teknik Mesin, Desain Produk, Manufaktur,
Manajemen Operasi dan profesional di bidang
perencanaan dan pengembangan produk.

Pendidikan arsitektur meniti masa depan
KAPITA SELEKTA DESAIN
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Desain Grafis Kemasan UMKM
Kamus manajemen mutu
Buku Kapita Selekta Desain ini pada awalnya
merupakan cacatan-cacatan dan tugas-tugas lepas
yang diambil dari referensi dan internet yang
terpercaya sewaktu memberi kuliah di Program Studi
Desain Komunikasi Visual ISI Padangpanjang dan juga
pengalaman yang tidak dijumpai dalam literatur.
Buku ini merupakan rangkuman dari berbagai buku
yang ada kaitanya dengan sejarah, perkembangan,
pengaruh dan dampak desain baik di Eropa, Amerika
dan Asia (Indonesia). Penyusunannya disesuaikan
dengan sasaran perkuliahan dan isi mata kuliah
Kapita Selekta Desain. Ternyata cukup banyak bahan
yang dapat dirangkum untuk dijadikan sebagai buku
ajar.

Gatra
KAPITA SELEKTA
Prof. Dr. Ir. P.K. Haryasudirja
Terdapat perbedaan definisi pada kata mengemas,
kemasan, dan desain kemasan. Mengemas
merupakan tindakan membungkus suatu barang atau
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sekelompok barang (Klimchuk, 2006:34). Menurut
Julianti (2014:15), kemasan adalah wadah untuk
meningkatkan nilai dan fungsi sebuah produk.
Sedangkan menurut Klimchuk dan Krasovec
(2006:34), kemasan mengacu pada objek fisik itu
sendiri. Kata “kemasan” mengimplikasikan hasil akhir
proses mengemas. Dapat disimpulkan kemasan
adalah wadah berupa hasil akhir proses mengemas
untuk meningkatkan nilai dan fungsi sebuah produk.
Sedangkan desain kemasan adalah bisnis kreatif yang
mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra,
tipografi, dan elemen-elemen desain dengan
informasi produk agar produk dapat dipasarkan
(Klimchuk, 2006:33).

PKn Pendidikan Kewarganegaraan
Buku ini merupakan kompilasi karya mahasiswa
Desain Interior UNTAR 2019 yang menciptakan karya
yang disesuaikan untuk pasar ekspor. Proses kreatif
mahasiswa dalam merealisasikan gagasan kreatif
terangkum dalam buku ini.

Implementasi Hak Kekayaan Intelektual
(Hak Cipta, Merek, Paten, Desain
Industri)
Cultural transformation in Indonesian art.

PKn-Pend.Kewarganeg SD/MI Kls 1
Manual for curriculum development for Islamic
elementary schools in Indonesia.
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Sosiologi desain
Desain, gaya dan realitas
PKn-Pend.Kewarganeg SD/MI Kls 4
Pend. Kewarganeg SMP/MTS Kls IX
Buku Kuliah Kapita Selekta ini, berisi telaah seni rupa:
Seni Lukis, Kriya, Desain Komunikasi Visual, Desain
Interior, Desain Produk dan dimensinya pada aspek
budaya serta media yang pada galibnya merupakan
penanda jaman (zeitgeist). Bahasan isi buku secara
komprehensif membahas satu-persatu pemahaman
pengetahuan akan konsep, penciptaan ide, desain,
teknik, proses, produksi, juga sejarah penciptaan
sebuah objek karya rupa di dalamnya. Buku ini
dilengkapi dengan ringkasan, tugas dan latihan
seputar topik yang diuraikan dalam tiap bab,
sehingga dapat digunakan sebagai bahan referensi
khususnya yang sedang mempelajari seni rupa,
desain, kajian budaya dan media.

Perancangan dan Pengembangan Produk
Manufaktur
This book constitutes the refereed proceedings of the
12th International Conference on Engineering
Psychology and Cognitive Ergonomics, EPCE 2015,
held as part of the 17th International Conference on
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Human-Computer Interaction, HCII 2015, held in Los
Angeles, CA, USA, in August 2015. The total of 1462
papers and 246 poster papers presented at the HCII
2015 conferences was carefully reviewed and
selected from 4843 submissions. These papers
address the latest research and development efforts
and highlight the human aspects of design and use of
computing systems. The papers accepted for
presentation thoroughly cover the entire field of
human-computer interaction, addressing major
advances in knowledge and effective use of
computers in a variety of application areas. The 49
contributions included in the EPCE proceedings were
organized in the following topical sections: cognitive
aspects of display and information design; applied
cognitive psychology; safety, risk and human
reliability; and aviation and space safety.

Rencana pelaksanaan pembelajaran
(RPP) SMP, MTs: Kelas VIII (II), semester
I & II
Informasi & peluang bisnis SWA
sembada
Banyak anggapan bahwa kuliah di Fakultas Seni Rupa
dan Desain (FSRD) mudah, kerjanya cuma gambargambar 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
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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 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!

KUMPULAN IDE DESAIN Menghadapi
Virus Corona
Visual
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English-Indonesian dictionary of quality management
terms.

Desain Pembelajaran Trigonometri
Terintegrasi Alquran dengan Konsep
Sibaliparriq sebagai Model Pembelajaran
Kemampuan mempelajari berbagai hal baru di
sekelilingnya sudah dimiliki manusia sejak lahir. Akan
tetapi, sejalan dengan waktu, maka berbagai hal yang
harus dan ingin diketahui oleh seseorang pun
semakin meningkat. Maka, pada satu titik tertentu,
kemampuan belajar tersebut harus didukung oleh
proses belajar mengajar yang efektif sehingga apa
yang didapat dan dipelajari dapat diserap dan
diimplementasikan dalam kehidupan individu
tersebut. Buku ini menyajikan berbagai pembahasan
tentang desain pembelajaran dalam kerangka
pembentukan proses belajar mengajar yang efektif
dan bermakna bagi peserta didik. Apa yang dimaksud
dengan desain pembelajaran dan teori psikologi yang
menjadi landasannya menjadi perbincangan pembuka
naskah ini. Selanjutnya, perbincangan bergeser
kepada kebutuhan dan analisis pembelajaran yang
dirangkai dengan cara menganalisis karateristik
peserta didik dan perumusan tujuan pembelajaran
khusus. Dan, sebagai penutup rangkaian
perbincangan adalah pembahasan mengenai
pengembangan instrumen penilaian, strategi, dan
bahan pembelajaran, serta evaluasi terhadap
pembelajaran. Buku persembahan penerbit Prenada
Media Group.
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Desain dan dunia kesenirupaan
Indonesia dalam wacana transformasi
budaya
Architectural education and the future.

Entrepreneurship (Kewirausahaan)
Pelaksanaan pendidikan dan latihan
pemasyarakatan teknologi batik dalam
rangka pengembangan motif corak
tradisional di Yogyakarta, tanggal 17 s/d
29 Nopember 1997
Buku ini merupakan produk dari penelitian “Desain
Pembelajaran Trigonometri Terintegrasi Alquran
Dengan Konsep Sibalippariq Sebagai Model
Pembelajaran”. Buku ini menjadi acuan penerapan
pada mata kuliah Trigonometri pada Program Studi
Pendidikan Matematika yang akan diujicobakan di
Universitas Al Asyariah Mandar, Universitas
Hasanuddin dan Universitas Muhammadiyah
Makassar. Buku ini terdiri dari 4 bab, yakni: (1)
Pengertian Desain Pembelajaran, (2) Mengidentifikasi
Kebutuhan Pembelajaran Trigonometri, (3)
Mengembangkan Bahan Ajar Trigonometri
Terintegraasi Alquran, (4) Mengembangkan Model
Pembelajaran Kooperatif berbasis nilai Sibaliparriq, (5)
Mengembangkan instrumen penilaian, (6) Hasil
Validasi Desain Pembelajaran Trigonometri
Terintegrasi Alquran Dengan Konsep Sibalippariq
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Sebagai Model Pembelajaran.

Pedoman khusus pengembangan silabus
madrasah ibtidaiyah (MI)
Research of gamelan music, wayang plays, and
Javanese classical dances; collection of abstracts.

pendidikan kewarganegaraan
Buku ini mengupas tuntas teori mendasar Desain
Grafis dan Multimedia yang dilengkapi
pengimplementasian dengan menggunakan beberapa
aplikasi pengolah gambar dan grafis, Aplikasi 3D dan
Aplikasi Multimedia seperti Adobe Photoshop, Adobe
Indesign, Coreldraw,Flash dan Blender.

Ekonomi SMA/MA Kls X (Diknas)
Penulisan buku Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini,
dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan
kepada para pembaca di lingkup seni rupa: Seni
Lukis, Kriya, Desain Komunikasi Visual, Interior dan
Desain Produk, khalayak umum serta para pelaku
usaha bidang penciptaan yang terlibat langsung
ataupun sebatas bahan pengetahuan kekayaan
intelektual di dalamnya. Bahasan isi buku secara
komprehensif membahas satu-persatu undangundang HKI antara lain yang mencakup perlindungan
akan Hak Cipta, Merek, Paten dan Desain Industri
terkait dengan sejarah, apa dan bagaimana undangundang itu berjalan, studi kasus dan contoh aplikasi
penerapan perlindungan hukum terhadap inventor,
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bagi pengguna jasa, masyarakat umum, bahkan
terhadap permasalahan yang dihadapi seputar
pelanggaran yang mungkin ditimbulkannya. Prosedur
dan tata cara pengurusan HKI, contoh aplikasi,
menjadi bahasan penting dalam buku ini. Kasus
pelanggaran ide penciptaan dan aplikasi, hak
kepemilikan HKI, klaim kepemilikan HKI, sengketa
merek, apresiasi karya penciptaan seni rupa,
dipaparkan dengan beberapa pendekatan sesuai
kajian menurut undang-undang yang diberlakukan di
dalamnya. Beberapa kasus hukum terkait
pelanggaran HKI baik dari dalam maupun luar negeri,
dijelaskan dengan peraga visual, sehingga lebih
memudahkan para pembaca buku memperoleh
informasi yang lebih jelas tidak bias dan fokus. Buku
ini dilengkapi dengan ringkasan dan tanya jawab
seputar HKI, sehingga dapat digunakan sebagai
bahan referensi khususnya yang sedang belajar
tentang HKI.

Ekonomi SMA/MA Kls XI (Diknas)
Pedoman memilih menyusun bahan ajar
dan teks mata pelajaran
Model Silabus Biologi SMA
Guidelines of curriculum planning for junior high
schools in Indonesia.

Prinsip-Prinsip Desain Pembelajaran:
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Disesuaikan Dengan Kurikulum 2013
Edisi Kedua
Desain Furnitur Ekspor 2020
Buku Ajar Desain Grafis dan Multimedia
PKn-Pend.Kewarganeg SD/MI Kls 3
Aesthetics and modern Indonesian art.

Kumpulan abstrak hasil penelitian dosen
Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta,
1991/92-1994/95
Biography of P.K. Haryasudirja; Indonesian freedom
fighter, scholar.

Kuliah Jurusan Apa? Fakultas Seni Rupa
dan Desain
Buku ajar mata kuliah kewirausahaan
(entrepreneurship) ini disusun dalam rangka
melengkapi buku teks yang telah ada dan bersifat
memandu mahasiswa untuk menguasai konsepkonsep Entrepreneurship (Kewirausahaan), menyusun
proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan
praktek bisnis sehingga mahasiswa semakin mudah
mempelajarinya. Buku ajar ini berisi mengidentifikasi
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sikap dan perilaku wirausaha, mengembangkan
semangat wirausaha, membangun komitmen dalam
berwirausaha, mengelola resiko bisnis, membangun
visi dan misi bisnis, peluang bisnis, mengelola aspekaspek pengelolaan bisnis (aspek manajemen, aspek
organisasi, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek
pembiayaan (arus kas dan BEP), akuntansi usaha
mikro/kecil (akuntansi usaha mikro/kecil dan laporan
keuangan), permodalan (jenis modal dan sumber
modal), proposal bisnis, mata pelajaran Prakarya dan
Kewirausahaan K 13.
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ROMANCE ACTION & ADVENTURE MYSTERY &
THRILLER BIOGRAPHIES & HISTORY CHILDREN’S
YOUNG ADULT FANTASY HISTORICAL FICTION
HORROR LITERARY FICTION NON-FICTION SCIENCE
FICTION
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