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daftar isi

PembUkaan
Perkembangan industri kreatif di 
Indonesia yang mulai digaungkan 
oleh Pemerintah sejak tahun 2006, 
kini makin menampakkan hasilnya. 
Masyarakat makin disadarkan 
tentang peran penting dunia kreatif 
terhadap pembangunan. yang se-
belumnya dipandang sebelah mata. 
Namun apabila tidak diimbangi den-
gan supply materi pendidikan yang 
memadai, akan berjalan timpang dan 
terhambat.

Surianto Rustan adalah salah satu 
penyedia konten kreatif, yang telah 
ditekuni sejak tahun 2008 khu-
susnya di bidang desain grafis/DKV 
dalam bentuk buku dan event/acara. 
Hingga saat ini mungkin yang paling 
produktif dan konsisten dalam bi-
dangnya. Melalui Profile dan Spon-
sorship ini, kami ingin memperke-
nalkan produk dan menawarkan 
kerjasama dengan berbagai pihak 
untuk turut andil dalam kemajuan 
Industri Kreatif di Indonesia.
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laTar belakang
Di Indonesia, ada 15 sub sektor dari industri kreatif yang ditetapkan oleh 
Badan Ekonomi Kreatif, antara lain: fashion, kriya, musik, desain, layanan 
komputer, dan lain-lain. Sejalan dengan trend industri kreatif saat ini, memicu 
beberapa kejadian beruntun di masyarakat: 

1. Trend industri kreatif mengangkat pamor bidang Desain... 
2. Hal itu mendorong peningkatan jumlah pekerja desain di seluruh  
    Indonesia dengan sangat signifikan (baik otodidak, maupun belajar  
    formal)... 
3. Sehingga menarik minat calon mahasiswa untuk berkuliah desain  
    (jumlah mahasiswa desain 2000-2010 meningkat sebesar 1700%)*

Ironisnya, semaraknya trend di atas sangat tidak berimbang dengan jumlah 
dan kualitas materi edukasi desain yang diperlukan oleh masyarakat, hal ini 
amat dikeluhkan para desainer, juga para mahasiswa desain. Buku-buku ilmu 
desain yang beredar di Indonesia hampir semuanya terbitan luar negeri yang 
harganya mahal, lagi pula menggunakan bahasa Inggris. Acara-acara edu-
katif, seperti seminar atau workshop desain sangat jarang sekali diadakan.

TUjUan
Melihat kelangkaan materi edukasi desain di Indonesia yang begitu besar, 
Surianto Rustan, S.Sn., M.Ds., seorang desainer yang juga dosen, penulis, 
dan pembicara, pada tahun 2007 mulai menulis buku-buku desain berbahasa 
Indonesia untuk para pelajar dan pekerja desain, antara lain bertema Layout, 
Logo, Tipografi, dan Bisnis desain. Selain itu juga mengadakan acara-acara 
seminar dan workshop desain, yaitu DSGNCOOKING, serta mendirikan komu-
nitas desain bernama DISEN.

Hingga kini bisa dikatakan belum ada pihak lain yang fokus, aktif, dan produk-
tif dalam memproduksi materi-materi pendidikan desain seperti yang kami 
lakukan. Semua itu bertujuan untuk memajukan dunia desain dan kreativitas 
di Indonesia, serta mensejahterakan para pekerja yang berkecimpung di 
dalamnya.

SaSaran
1. MAHASISWA DAN PELAJAR Jumlah mahasiswa dan pelajar terus bertam-
bah di seluruh Indonesia, termasuk akademisi: para guru dan dosennya, baik 
di Sekolah, Sekolah Kejuruan, Sekolah Tinggi, hingga Universitas. 

2. PEKERJA DESAIN Jumlah pekerja desain baik yang melalui pendidikan 
formal maupun yang otodidak, freelancer maupun staff di perusahaan, serta 
komunitas-komunitas desain populasinya semakin banyak.

3. UMUM Para desainer amatir, pecinta desain, businessmen, ibu rumah 
tangga, orang tua murid/mahasiswa, serta para pekerja dari bidang lain: foto-
grafer, marketing, brand manager, programmer, penerbit, dan lain-lain.

trend industri 
Kreatif meng-

angKat pamor 
bidang desain, 

hal itu men-
dorong pening-

Katan jumlah 
peKerja di bi-

dang ini

*relasi antara Perguruan Tinggi Desain komunikasi Visual (DkV) di indonesia dengan industri DkV, hastjarjo 

boedi Wibowo, kmDgi 2011, bandung 25 mei 2011
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Akan diterangkan  
pada halaman  
selanjutnya.. 
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Produksi buku-buku desain ini dilatar-belakangi oleh kondisi yang menye-
dihkan karena sangat sedikitnya jumlah buku desain di pasaran (khususnya 
grafis) berbahasa Indonesia, yang berupa teori dan praktek (bukan software). 
Hal ini sangat merugikan para pelajar dan pekerja desain di Indonesia, karena 
menjadi Design Illiterate (buta desain). 

Oleh karena itulah, mulai tahun 2008 kami meluncurkan buku yang pertama 
berjudul Layout, Dasar & Penerapannya, dan disusul oleh buku-buku lainnya.

buKu

achievement

bUKU WAJIb PERKULIAHAN

Sudah banyak digunakan sebagai buku wajib perkuliahan di berbagai Uni-
versitas: Universitas Tarumanagara, Universitas Peita Harapan, Universitas 
Multimedia Nusantara, Universitas Trisakti, Universitas Bina Nusantara, dll.

NAtIONAL bESt SELLER

Walaupun kategori buku Non-Fiksi, namun kedua buku kami:  
- LAYOUT dasar & penerapannya 
- Mendesain LOGO 
pada edisi perdananya mendapat predikat National Best Seller oleh penerbit 
PT Gramedia Pustaka Utama, dengan prestasi: habis terjual sebanyak 5000 
exp. dalam waktu 3-5 bulan.

CEtAK ULANG

Buku-buku kami telah berkali-kali cetak ulang. Hingga kini yang terbanyak 
adalah 5 kali cetak ulang dikarenakan Demand yang terus meningkat.

opportunities

SUPPLy & DEMAND

Di pasaran, Supply buku-buku teori dan penerapan desain grafis sangat 
rendah, karena hingga hari ini yang beredar jumlahnya tidak lebih dari 20 
judul. Yang banyak adalah buku-buku dengan dalih desain padahal sebetulnya 
teknis penggunaan software desain seperti CorelDraw, Photoshop & lain-lain.
Hal ini menyebabkan Demand terhadap buku-buku desain grafis berbahasa 
Indonesia sangat tinggi, karena berbanding terbalik dengan jumlah populasi 
desainer dan pelajar desain yang terus meningkat, serta trend industri kreatif 
yang terus booming.

COMPEtItOR

Buku teori dan penerapan desain grafis di pasaran umumnya berbahasa asing 
(Inggris) sehingga sulit dimengerti oleh sebagian besar pembaca. Harganya 
mahal (rata-rata di atas Rp.200.000), tidak terjangkau oleh mahasiswa dan 
kalangan luas. Seri buku desain grafis karya Surianto Rustan berbahasa Indo-
nesia dan harganya terjangkau (rata-rata di bawah Rp.100.000), ini diharap-
kan dapat memenangkan persaingan di pasaran.
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demand buKu-
buKu desain 
berbahasa  
indonesia sa-
ngat tinggi, Ka-
rena jumlahnya 
berbanding 
terbaliK dengan 
populasi desain-
er & pelajar de-
sain yang terus 
meningKat

KaraKteristiK buKu

tIDAK PERNAH OUt-Of-DAtE

Buku-buku kami bukan buku aplikasi software desain, melainkan buku teori 
dan penerapan desain grafis yang membahas esensi/konsep-konsep dasar 
yang menjadi hakekat desain dan berlaku sampai kapanpun. Bukan teknik 
pengaplikasian/penggunaan tools, jadi tidak tergantung pada software dan 
versi-versinya yang selalu berubah.

CARA PENyAMPAIAN

bahasa awam & to-the-point 
Tiap halaman disajikan dengan mindset tidak eksklusif hanya untuk desainer/
akademisi, sehingga masyarakat umum-pun bisa mempelajarinya dengan 
mudah.

full color & picture 
Para penyuka desain umumnya adalah orang-orang visual, bukan orang-
orang teks, karena itu buku-buku kami tiap halamannya berwarna dan penuh 
dengan gambar, ilustrasi, infografik, diagram, dll.

Desain menarik & navigasi jelas
Semuanya dirancang untuk mendukung kemudahan belajar dan kelancaran 
menyerap informasi.

Sequence terstruktur rapi
Buku di susun dengan struktur yang rapi dan secara step-by-step, diawali 
dengan teori hingga aplikasi. Disisipkan kasus problem-solusi, sehingga me-
nambah pengertian pembaca.

Antar buku saling terintegrasi
Semua buku saling berhubungan dan saling melengkapi, mendorong pem-
baca untuk mengoleksi semua judul.

“After Sales Services” 
Para pembaca didorong untuk menjalin relasi dengan penulis dan dipersilah-
kan untuk konsultasi gratis secara online.

SUStAINAbLE PRODUCt 

Sebuah buku tidak akan pernah mati, karena begitu sudah terbit dan disukai, 
pasti akan dicetak ulang dalam edisi baru dengan materi yang tetap aktual.

Mahasiswa sebagai salah satu target buku ini akan selalu ada dan semakin 
banyak jumlahnya. Penerimaan mahasiswa baru terus ada setiap tahun, dan 
sekolah dengan jurusan DKV semakin banyak di seluruh Indonesia.

Desain grafis itu area yang sangat luas dan Surianto Rustan adalah penulis 
yang produktif. Kedua faktor ini menjadi keuntungan untuk terus menelurkan 
karya-karya buku baru yang berkelanjutan.
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buKu layout dasar & penerapannya

DAftAR ISI

Sejarah Layout, Membuat Layout, Tipografi dalam Layout, Elemen Layout, 
Prinsip Layout, Penerapan Layout.

ULASAN SINGKAt

Buku LAYOUT dasar & penerapannya adalah 
buku pertama yang diterbitkan. Berisi dasar-
dasar melayout menggunakan 3 macam ele-
men: teks, gambar, dan invisible element. Juga 
dijelaskan prinsip-prinsip dasar desain dan 
penerapannya pada berbagai media, dari kartu 
nama, brosur, poster, buku, majalah, hingga ke 
media online. 

SPESIfIKASI

Ukuran: 23.5 x 17.5 cm
Total jumlah halaman: 158  
Warna: full color
Cetakan 1: Agustus 2008
Cetakan 2: Juli 2009
Cetakan 3: Februari 2010
Cetakan 4: Juni 2014  
Cetakan 5: Mei 2017

“.. buku desain grafis yang menelaah 
perkara tata letak dengan bahasan 
yang komprehensif dan komunikatif, 
layak dijadikan pedoman dasar bagi 
siapapun yang ingin mengenal dan 
memperkaya pengetahuan layout”

 Jati Sukmana 
 Web Designer

“.. buku lokal pertama yang saya 
baca yang mengupas lebih dalam 
mengenai dasar-dasar grafis, khu-
susnya layout. Sangat saya rekomen-
dasikan untuk pemula dan siapapun 
yang berkecimpung di dunia kreatif”

 Omahide 
 Pekerja kreatif
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buKu mendesain logo

DAftAR ISI

Sejarah Logo, Apa Itu Logo, Anatomi dan Jenis Logo, Membuat Logo, Sistem 
Identitas, Isu Seputar Logo, Eksplorasi Logo.

ULASAN SINGKAt

Ini adalah buku kedua yang diterbitkan, mem-
perkenalkan logo sebagai sebuah perangkat 
Brand Identity yang sangat penting. Pertama-
tama diuraikan anatomi dan jenis logo, lalu 
tahapan membuat logo dan kriterianya, hingga 
membahas isu-isu seperti fengshui, plagiarism, 
dan lainnya. Cocok dibaca oleh desainer, mar-
keter, dan para pemilik perusahaan.

SPESIfIKASI

Ukuran: 23.5 x 17.5 cm
Total jumlah halaman: 168  
Warna: full color
Cetakan 1: Agustus 2009
Cetakan 2: November 2009
Cetakan 3: November 2011
Cetakan 4: Oktober 2013 
Cetakan 5: Mei 2017

“.. dalam bahasa yang bersahaja 
dengan muatan yang logis, sub-
til, dan kupasan yang menggoda 
perbincangan.. Buku yang patut 
menyokong pemahaman bagi publik 
dalam negeri yang belum sadar logo”

 Drs. Winoto Usman 
 Perancang grafis & Pengajar

“.. disajikan dalam format yang 
menarik dan mudah dimengerti oleh 
para praktisi dan pemerhati desain. 
Seperti biasa, halaman demi hala-
man disajikan dengan tak terduga, 
dan sangat grafis”

 Christofer Santosa 
 Creative Director, Penulis



buKu hurufontipografi

DAftAR ISI

Sejarah Tipografi, Istilah dalam Tipografi, Anatomi & Pengukuran, Klasifikasi 
Huruf, Type Family, Faktor Optis, Memilih Huruf, Eksplorasi Tipografi.

ULASAN SINGKAt

Tipografi adalah studi tentang huruf dan 
tulisan, sesuai dengan karakteristik dunia tipo-
grafi, buku ketiga yang diterbitkan ini cukup 
sarat dengan teori dan teknis, namun begitu 
tetap mudah dicerna bahkan oleh pembaca 
awam sekalipun, dikarenakan banyaknya 
contoh-contoh dan studi kasus yang menam-
bah pemahaman.

SPESIfIKASI

Ukuran: 23.5 x 17.5 cm
Total jumlah halaman: 176  
Warna: full color
Cetakan 1: Januari 2011
Cetakan 2: Juni 2014
Cetakan 3: Maret 2017

“.. seperti ciri khasnya, buku ini men-
yajikan pembahasan yang lengkap 
dan mudah diserap, sehingga mem-
bantu kita para desainer, mahasiswa, 
dosen atau siapapun yang tak ingin 
menyepelekan memilih huruf”

 Caroline f. Sunarko 
 Creative Entrepreneur

“.. padat informasi, sekaligus tun-
tunan yang bijaksana bagi mereka 
yang berminat akan aksara, dari se-
orang yang memiliki kombinasi ideal 
(praktisi-akademisi) selalu komit 
pada karya dan waktu”

 Julianto 
 Pengajar DKV
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buKu bisnis desain

DAftAR ISI

Desain Grafis, Persiapan Bisnis, Permanent, Freelance, Harg, Waktu, Isu Bisnis, 
Lampiran.

ULASAN SINGKAt

Buku Bisnis Desain mengupas sisi bisnis khu-
susnya grafis dari berbagai dimensi: industrin-
ya, lapangan pekerjaan, hingga para peker-
janya yang menjadi fokus utama. Kaya dengan 
materi hard skill dan soft skill, dari menghitung 
harga proyek, hingga mindset desainer VS 
klien. Komentar para pakar disisipkan di sana-
sini untuk memperkaya wawasan pembaca.

SPESIfIKASI

Ukuran: 20.5 x 13.5 cm
Total jumlah halaman: 216  
Warna: full color
Cetakan 1: Mei 2015
Cetakan 2: Maret 2017

“.. buku ini benar-benar memberi 
jawaban dari hampir setiap perta-
nyaan saya mengenai jasa desain. 
Juga menggerakkan saya untuk 
mengkhatamkan buku-buku ciptaan 
Surianto Rustan yang lain”

 Anggiet 
 Pekerja desain

“.. recommended banget!.. Seluk 
beluk cara membangun bisnis desain 
+ beberapa pencerahan dan pengala-
man dari orang yang sudah pro di 
bidang bisis desain ini sangat mem-
bantu dalam memahami buku ini”

 Zainudin talani 
 Pekerja kreatif



buKu warna dan warni (2 buku)

DAftAR ISI

Sejarah Warna, Apa itu Warna, Psikologi Warna, Simbolisme Warna, Ilusi 
Warna, Warna dan Prinsip Desain, Memilih Warna dan Kombinasinya, Memilih 
Warna Brand, Konsistensi Warna Cetak, Warna di Berbagai Bidang.

ULASAN SINGKAt

Buku ke 6 dan ke 7 ini sarat dengan teori dari 
segi fisik, fisiologis & psikologis, simbolis, dan 
juga praktek penerapan warna dalam desain, 
web, cetak, dan lainnya. Tentu amat dibutuhkan 
oleh siapapun yang sedang belajar ataupun 
bekerja dengan warna: mahasiswa dan akade-
misi, desainer grafis, brand manager, pebisnis 
dan masyarakat umum. 

SPESIfIKASI

Ukuran: 23.5 x 17.5 cm
Total halaman:  
WARNA 148, WARNI 124. 
full color.
Cetakan 1: Februari 2019

“.. paparan dalam buku ini secara 
sistematis juga membuat kita paham 
aspek-aspek teknis dan juga psikolo-
gis dari warna.”

 Christian Kustedi 
 Co-founder Kamarupa Design  
 Group. Kamarupa.co.id

“Buku ini dikemas dengan sangat 
menarik dengan bahasa yang mudah 
dimengerti namun sarat peng-
etahuan yang dapat diterapkan di 
berbagai karya desain.”

 Dr. Ariani Wardhani, M.Ds.Cs  
 Dekan fakultas Desain dan Seni  
 kreatif Universitas mercubuana
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buKu layout2020 (buKu 1 & 2)

DAftAR ISI

Sejarah Cetak & Digital, Layout & Media, Media Cetak, Prinsip Layout, Kon-
struksi Layout Cetak, Grid, Elemen Konten, Tipografi Layout Cetak, Membuat 
Layout Cetak, Media & Produk Digital, Layout & Tipografi Digital, Membuat 
Website/Apps

ULASAN SINGKAt

Buku ke 8 dan ke 9 ini merupakan revisi total 
dari buku LAYOUT dasar & penerapannya 
(edisi terakhir 2017) yang dirasa sudah tidak 
memadai untuk era digital saat ini. Dalam buku 
LAYOUT 2020 selain membahas materi layout 
cetak, juga memperkenalkan layout media digi-
tal (UI/UX) untuk website/apps, yang disusun 
dalam bab-bab tersendiri.

SPESIfIKASI

Ukuran: 20.5 x 13.5 cm
Total jumlah halaman: @120 
Warna: full color
Cetakan 1: Juli 2020

“Buku ini menjawab semua persoalan 
dan pertanyaan, lengkap dengan 
prinsip-prinsip desain, layout, baik 
cetak maupun digital.”

 Mohammad Rizaldi 
 Wakil Ketua Umum Nasional -  
 Asosiasi Program Studi Desain  
 Komunikasi Visual Indonesia.

“..menyajikan ulasan dari aspek 
historis, konseptual, hingga tingkat 
yang paling praktis. Begitu padatnya 
konten buku ini, hingga saya merasa 
sedang membuka-buka sebuah 
kamus lengkap.”

 Dr. Agung Eko budiwaspada
 Desain komunikasi Visual, iTb.
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Selain buku-buku desain, kami juga menyelenggarakan acara-acara bertema 
desain dan industri kreatif. Ada dua macam acara, yaitu non-periodic, dan 
periodic/berkala. Keduanya berbeda format, skala, dan sasarannya.

Acara non-periodic: DSGNCOOKING adalah Seminar/Workshop berbayar, 
mengangkat tema Desain dan Industri Kreatif. Tujuannya untuk memberi edu-
kasi kepada masyarakat, khususnya para pelajar & pekerja desain, mengenai 
dasar-dasar dan praktek, serta trend terkini dunia desain dan industri kreatif.

DSGNCOOKING pertama kali diadakan tahun 2013. Hingga kini telah diadakan 
3 kali dan selalu SOLD OUT sebelum periode pendaftaran berakhir. Jumlah 
peserta tiap acara rata-rata: 200-300 orang.

event. non-periodic

DSGNCOOKING 1: LAyOUt

Tanggal: 18 Mei 2013.  
Jam: 08.30-14.00. 
Venue: Central Park Tower 
(APL) lt.10, Jakarta.
Jumlah peserta: 200 orang.

- Diperuntukkan bagi Desain 
  er, Mahasiswa dan Pelajar
- Mengetahui jenis-jenis  
  layout & menggunakannya  
  sesuai konsep
- Mencari ide & mengguna- 
  kan tahapan desain yang  
  benar
- Mengolah elemen teks,  
  foto, gambar, warna, men 
  jadi sebuah karya desain  
  yang HOT & menjual

Seminar:  
surianto rustan
Author, Spreaker,  
Lecturer, Designer

Bedah karya:  
naldo yanuar heryanto 
Graphic & Multimedia  
Expert, Speaker, Lecturer

dsgncooKing 
mengisi Kelang-

Kaan materi 
eduKasi desain, 

dalam bentuK 
acara seminar 
dan worKshop 
yang apliKatif

Pembicara:
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Didukung oleh:
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DSGNCOOKING 2:  
bRAND IDENtIty

Tanggal: 7 Desember 2013. 
Jam: 08.00-16.00.
Venue: Smartfren Sabang,
auditorium lt.3. Jl. H. Agus Salim
no.45, Menteng, Jakarta Pusat.
Jumlah peserta: 300 orang.
Pembicara:
Sesi 1: Alfiansyah Zulkarnain
(Lecturer & Graphic Designer)
Sesi 2: Surianto Rustan

Sesi 1:  
alfiansyah Zulkarnain
Lecturer & Graphic Designer

Sesi 2:  
surianto rustan
Author, Spreaker,  
Lecturer, Designer

dsgncooKing
menawarKan
materi acara 
yang aKtual,  

sesuai yang 
dibutuhKan

oleh para pela-
jar dan peKerja

desain saat ini Pembicara:

Sesi 1: BASIC class
- Apa itu logo? Apa saja jenis dan  
   kriterianya?
- Atep-by-step mendesain logo dari  
   konsep hingga eksekusi
- Harga, hak cipta, fengshui, dan isu  
   seputar logo

Sesi 2: ADVANCED class
- Mengapa perlu logo dan branding?
- Corporate, product, destination,  
   dan personal branding
- Mendesain skenario dan perangkat  
   branding
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Didukung oleh:
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DSGNCOOKING 2: UI/UX 
(User Interface/User Experience)

Tanggal: 22 April 2017. 
Jam: 08.00-16.00.
Venue: AXA Tower lt.7, Function Hall, 
Kuningan City, Jakarta Selatan.
Jumlah peserta: 300 orang.

dengan meng-
gandeng para 

ahli dan praKti-
si di bidangnya, 

dsgncooKing 
tidaK seKedar 

teoritis, tetapi 
praKtis dan  

applicable

Sesi 1: BASIC class
- Apa itu UI/UX, jenis dan kriterianya
- Hubungan UI/UX dengan desain  
  grafis/DKV
- Proses & posisi yang dibutuhkan  
  dalam proyek UI/UX
- Bagaimana segi marketing dan  
  bisnis mempengaruhi desain UI/UX

Sesi 2: ADVANCED class
- Studi kasus & permasalahan
- Mindset Desainer VS User VS  
  Programmer
- Mempersiapkan bisnis UI/UX
- Prospek industri UI/UX kedepannya

Sesi 2:  
nick yudha 
UI/UX & Business Developer

Sesi 1:  
bernaz sondi ermanda 
Brand, Design & IT Expert

Moderator:  
surianto rustan
Author, Spreaker,  
Lecturer, Designer

Pembicara:
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event. periodic

fenomena dis-
ruption yang 

menyerang du-
nia bisnis global 

abad ini hanya 
dapat dihadapi 

dengan Kreatifi-
tas, inovasi dan 

Kolaborasi”

Untuk melayani kebutuhan para pelajar dan pekerja desain akan pengeta-
huan dan wawasan di dunia kreatif secara berkelanjutan, kami membangun 
sebuah komunitas belajar bersama yang diberi nama DISEN.

APA ItU DISEN?

DISEN adalah sebuah komunitas desain non-profit yang mengadakan acara 
bulanan di sela-sela acara DSGNCOOKING yang non-periodic. Acara yang 
diadakan ialah berupa sharing ilmu, sharing karya, dan workshop desain, de-
ngan sesekali mengundang para nara sumber yang ahli di bidangnya.

Acara Disen pertama kali diadakan bulan Oktober 2015, pada tiap pertemuan 
rata-rata dihadiri oleh 20-30 peserta. Sistem keanggotan terbuka.

tUJUAN DISEN

Tujuan DISEN adalah: untuk belajar bersama dan meningkatkan kualitas diri 
para anggotanya. Value yang akan didapat oleh anggota antara lain: wa-
wasan, ketrampilan, pengalaman, teamwork, portfolio, networking, serta rasa 
percaya diri. Yang dipelajari dalam DISEN tidak cuma Hard-Skill, melainkan 
juga Soft-Skill, bukan cuma ketrampilan mendesain, tapi juga attitude.

Beberapa tema yang pernah diadakan: tipografi, lettering, ilustrasi, mural & 
graffiti, icon & vector design, advertising, UI/UX, social media, digital market-
ing, bisnis & industri desain, dan lain-lain.

INfO DISEN - Fb: facebook.com/disenjkt
- Instagram/Twitter: @disenjkt

- web: www.disen.com
- eMail: info@disenjkt.com

Beberapa nara sumber ahli yang pernah sharing di acara Disen:

Disen #06: Tipografi 
andi aw. masry 
Typographer, Graphic Designer 
Founder of Campotype

Disen #17: UI/UX 
tri nugraha 
Web, UI/UX Designer,  
Tokopedia, Indosat

Disen #08: Advertising 
caroline f. sunarko 
Founder of cfsorganizer, Art-
Design-Culture Enthusiast

Disen #25: Business 
Entrepreneurship 
christian Kustedi 
Founder of Kamarupa Group,  
Dusdusan.com

Disen #11: Illustration 
emte (muhammad 
taufiq) Illustrator, Artist, 
Book & Cover Designer

Disen #34: Food 
Photography 
astrid febrina rizal 
Kelas Pagi Jakarta

19



Didukung oleh:

DISEN kerap kali bekerja sama de-
ngan berbagai komunitas kreatif lain 
yang kalau ditotal jumlah anggota-
nya mencapai puluhan ribu orang:
- Indonesian Graphic Designer 
   @weareigd 
- Jakarta Desain Grafis @jakdefis 
- Bogor Graphic Designer @bogrades 
- Graphic Design Tangerang 
  @graphicdesigntng 
- Kelas Pagi Jakarta (fotografi) 
  @kelaspagijkt

Antar komunitas ini saling mem-
bantu, terutama dalam hal publikasi. 
Jadi, apa yang dipublish oleh DISEN, 
akan dipublish juga oleh komunitas 
lainnya, dan menjadi viral.

Saat ini DISEN melebarkan sayap ke 
luar kota Jakarta dan membentuk 
DISEN Tangerang (@disentgr). Acara 
perdana diadakan pada awal No-
vember 2018 bertempat di SkyStar 
Ventures, Serpong.

Rencana jangka panjang kami, akan 
mendirikan DISEN di berbagai daerah 
di Indonesia. Sehingga bisa menu-
larkan semangat belajar ke lebih 
banyak orang untuk meningkatkan 
kualitas diri dan masyarakat.
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benefiT
n Penghematan marketing cost dengan melakukan promosi ke konsumen  
    Anda melalui platform yang sudah tersedia dalam produk-produk kami.
n Platform promosi yang beragam, dari media cetak yang bersifat statis na- 
    mun tahan lama, event yang bersifat experience & multi media, hingga me- 
    dia sosial yang jangkauannya sangat luas.
n Crowd yang jumlahnya banyak dan sudah tersedia.
n Crowd yang sudah jelas segmennya.
n Meningkatkan awareness & brand image masyarakat terhadap brand/ 
    produk Anda.
n Mendukung aktivitas CSR Anda dengan berpartisipasi dalam kegiatan  
    pengembangan profesi desain di masyarakat, maupun yang berbasis  
    komunitas (DISEN).

benTUk SPonSor
Kami terbuka terhadap bentuk-bentuk kerjasama sponsorship:
n Financial sponsors. Kontribusi pihak sponsor dalam bentuk finansial
n In-Kind sponsors. Kontribusi pihak sponsor dalam bentuk produk/jasa
n Location sponsors. Kontribusi pihak sponsor dalam bentuk venue/tempat/ 
    ruang pelaksanaan acara.
n Media sponsors. Kontribusi pihak sponsor dalam bentuk publikasi di media.

Meninjau produk-produk yang kami miliki baik buku maupun event, maka kami 
membuka kerjasama sponsorship dengan berbagai pihak untuk menempatkan 
materi identitas maupun komunikasinya ke dalam produk-produk kami.

Catatan:
- Platform dan bentuk sponsorship bisa mencakup semua atau sebagian dari  
   yang tertulis di atas. Semua akan diatur dalam pembicaraan selanjutnya.
- Terbuka untuk kerjasama dalam Platform maupun bentuk yang berbeda bila  
   belum tercakup dalam dokumen ini.
- nilai Kontraprestasi kami cantumkan dalam surat terpisah yang dilampir 
   kan bersama dokumen ini.

Berikut ini akan dijelaskan beberapa platform dan media yang digunakan serta 
ruang yang tersedia bagi kerjasama sponsorship:

PlaTform
1. Buku
2. Event launching buku
3. Event DSGNCOOKING
4. Event komunitas DISEN

BONUS PLATFORM:
5. Event pihak lain yang mengundang kami  
    sebagai narasumber
6. Media sosial yang mempublikasikan semua  
    kegiatan platform di atas
7. Media sosial pihak-pihak komunitas sahabat  
    dan media partner yang membantu publikasi

mereKa yang 
seKarang ma-
hasiswa, KelaK 
aKan memegang 
peran penting 
di industri. di 
sinilah penting-
nya penanaman 
brand image 
sejaK dini
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SPACE fOR ADVERtISEMENt

Space yang tersedia untuk iklan  
sponsor di dalam buku, antara lain:

1. Full Page Advertising di akhir  
    halaman isi.

2. Partial Native Advertising di  
    dalam halaman isi.

Buku adalah platform yang statis 
namun bertahan lama karena bukan 
media sekali baca seperti brosur, 
atau jangka waktu pendek seperti 
majalah bulanan. Buku akan dibaca 
berulang kali, apalagi buku non-fiksi 
yang menjadi sumber pengetahuan/
pelajaran bagi pelajar/mahasiswa/de-
sainer, atau sumber penelitian bagi 
dosen/akademisi.

Surianto Rustan termasuk penu-
lis yang produktif dan konsisten. 
Selain terus menulis buku baru, juga 
selalu merevisi buku-buku terbitan 
lamanya menjadi edisi baru yang 
lebih up-to-date. Jadi hampir setiap 
tahun selalu selalu mengeluarkan 
terbitan baru.

buKu

Catatan: 

Partial Native Advertising bisa di-
lakukan sejauh brand/produk sesuai/
berhubungan dengan konten yang 
sedang dibahas.
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Buku yang baru terbit akan diu-
mumkan pada masyarakat melalui 
acara launching/peluncuran buku. Di 
dalam acara launching biasanya juga 
disisipkan seminar/talkshow dengan 
topik yang berhubungan dengan 
buku tersebut.

Acara launching/peluncuran buku 
adalah momentum yang sangat 
penting, ia bisa mempengaruhi 
sukses tidaknya buku di pasaran. 
Karena dari sinilah pertama kalinya 
orang membaca dan mengetahui isi 
buku tersebut, dan mulai mempub-
likasikannya secara informal melalui 
media sosial dan mulut ke mulut.

Dari beberapa launching buku 
terdahulu yang pernah kami adakan, 
rata-rata jumlah peserta antara 150 
hingga 250 orang. Acara di dalam 
ruang yang cukup besar untuk me-
nampung semua peserta.

launching buKu

MEDIA CEtAK

Untuk keperluan launching buku, be-
berapa media cetak digunakan, baik 
untuk keperluan pengumuman/pem-
beritahuan, maupun penanda acara 
yang ditempatkan pada venue.

Di dalam media cetak terdapat space 
untuk menempatkan logo-logo para 
pendukung acara launching terse-
but. Beberapa media cetak yang 
umumnya digunakan untuk keper-
luan launching:

1. Flyer untuk dibagikan di sekolah/ 
    kampus
2. Poster untuk ditaruh di papan  
    pengumuman sekolah/kampus
3. X-banner sebagai penanda venue 
4. Backdrop panggung sebagai latar  
    belakang panggung acara
5. Backdrop foto berisi logo-logo  
    sponsor, untuk pengunjung ber- 
    selfie dan mempublish ke media  
    sosial masing-masing. 
6. Undangan
7. Sertifikat pembicara tamu

� �

�

�

�

� �
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MEDIA ONLINE/SOSIAL

Untuk mengumumkan acara launch-
ing secara online, e-poster dan 
captionnya dikirim ke Mailing List 
kami. Dalam email ini juga dituliskan 
para pihak sponsor pendukung acara 
tersebut.

Media online yang digunakan adalah 
Facebook dan Instagram, yang 
secara berkelanjutan mengupload 
perkembangan acara launching 
beserta pihak-pihak sponsor pen-
dukung, kepada para follower/friend 
akun kami.

SPONSOR AS GUESt SPEAKER

Terbuka kemungkinan bagi pihak 
sponsor untuk menjadi guest speak-
er, memberi product/brand knowl-
edge pada peserta, sejauh tema/ 
konten brand berhubungan erat 
dengan tema/konten buku.

MERCHANDISE

Merchandise populer digunakan 
untuk mempromosikan produk, ka-
rena merchandise yang didapat dari 
sebuah acara itu akan dibawa pulang 
oleh peserta, otomatis promosinya 
menyebar luas hingga ke rumah dan 
ke tempat-tempat lain.

Penempatan logo maupun iklan 
produk amat memungkinkan di 
dalam merchandise. Ada 2 macam 
merchandise, yaitu yang dibagikan 
gratis ke peserta, dan yang tidak.

Kaos/T-shirt

Biasanya dipakai oleh 
panitia acara dan tidak di-
berikan gratis ke peserta. 
Amat memungkinkan 
untuk menempatkan logo-
logo sponsor pendukung 
acara. Kaos/T-shirt ini juga 
bisa dijual pada saat acara, 
maupun di kesempatan 
lainnya.

MULtIMEDIA SLIDE-SHOW,  
SPONSOSRS MENtIONED by MC

Tidak cuma visual yang statis, logo/iklan/ani-
masi/video yang bersifat multimedia juga bisa 
ditampilkan melalui presentation screen pada 
saat pembukaan, break, dan penutupan acara.

Selain media promosi yang bersifat visual, 
sponsor juga bisa di-mention oleh MC pada 
saat pembukaan, break, dan akhir acara.

Sticker, Pin

Dibagikan gratis 
kepada peserta 
acara. Juga bisa 
dijual.

Totebag/goodiebag

Pada totebag/goodiebag 
bisa dicantumkan logo 
para sponsor pendukung 
acara, bahkan di dalamnya 
bisa diisi dengan items 
promosi dari pihak spon-
sor seperti:  
n brosur, sampel produk,  
    majalah. 
n merchandise: bolpen,  
    notepad, kipas, sticker.
n voucher discount,  
    voucher gratis try-out.
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Dengan peserta mencapai 300 
orang, event DSGNCOOKING cocok 
untuk mempromosikan brand Anda. 
Media yang digunakan kurang lebih 
sama dengan event launching buku, 
yaitu media cetak, media online/
sosial, merchandise, multimedia slide 
show, mentioned by MC, sponsor as 
guest speaker.

dsgncooKing
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Konsistensi komunitas DISEN men-
jadi suatu keunggulan dibandingkan 
komunitas-komunitas kreatif lain. 
Eksis sejak tahun 2015 dan tidak per-
nah absen mengadakan acara tiap 
bulan, DISEN kini dikenal oleh banyak 
kalangan termasuk pihak sponsor.

DISEN terbuka untuk bekerjasama 
dengan berbagai pihak, baik komuni-
tas maupun pihak sponsor. Sponsor-
ship bisa dalam bentuk Finansial, 
In-Kind, Location, atau Media. 

Bentuk acara DISEN sangat fleksibel, 
bisa berbentuk seminar, talkshow, 
workshop, dan lainnya, umumnya 
mengangkat tema-tema seputar du-
nia & industri kreatif. Hal ini mencip-
takan kesempatan kerjasama yang 
lebih luas, lebih kreatif, dan lebih 
menguntungkan.

disen
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PenUTUP
Demikianlah informasi mengenai profil dan penawaran kerjasama dari kami.
Semoga semua yang disampaikan ini menjadi langkah awal kolaborasi yang 
saling menguntungkan, sehingga kedua pihak mendapatkan Value yang 
diinginkan.

Sekiranya membutuhkan info lebih lanjut,  
silahkan menghubungi kontak di bawah ini:

 surianto rustan

 Mobile/Whatsapp 0818 0808 9041
 e-Mail   rustangrafis@gmail.com
 Line    suriantorustan

Terima kasih, salam Kreatif,

Surianto Rustan, S.Sn., M.Ds.
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