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Memahami pengetahuan tentang konsep desain melalui analisis karya-karya 

desain semenjak era revolusi industri hingga abad ke 21, desain asia dan 

Indonesia, dari segi filosofis kesejarahan, sosio budaya, politik dan ekonomi, 

serta membentuk ketrampilan dalam menganalisis karya-karya desain 

ditinjau dari faktor-faktor yang melatarbelakangi kelahiran karya-karya 

tersebut.



POKOK BAHASAN

1. Fenomena desain sekitar  revolusi industri

2. Gerakan desain menjelang abad ke-20

3. Konsep dan fakta-fakta Modernisme desain

4. Industrialisasi dan konsumsi massa

5. Gaya desain dan budaya massa5. Gaya desain dan budaya massa

6. Sekitar postmodernisme desain

9. Revitalisasi desain di Asia 

7. Gerakan postmodernisme desain (gaya dan fakta)

8. Gerakan Humanisme desain

10. Gerakan desain di Asia dan Dunia Ke-3

11. Desain Nasional (Polemik dan Gaya)



Fenomena desain sekitar  revolusi industri

Membahas tentang gerakan-gerakan desain menjelang dan pada saat 

revolusi industri, serta implikasi industrialisasi awal terhadap gaya dan 

strategi desain.



Gerakan desain menjelang abad ke-20

Membahas tentang gerakan desain dan implikasi revolusi industri terhadap 

desain,yang meliputi gerakan perlawanan terhadap industrialisasi, gerakan 

kompromis dan humanisasi desain, dan pencafian mode baru dalam gaya 

desain.



Konsep dan fakta-fakta Modernisme desain

Membahas tentang konsep dan gaya desain modern, yang meliputi 

pencarian gaya baru, anti historis, hingga gerakan anti desain.



Gaya desain dan budaya massa

Membahas tentang gaya desain dan budaya massa serta faktor-faktor 

pendorong identifikasi gaya dan trendsetter, yang meliputi komodifikasi gaya, 

identifikasi dan tanda-tanda visual, generasi kelas menengah dan baby 

boomers, sexual revolution dan gerakan-gerakan subculture.



Industrialisasi dan konsumsi massa

Membahas tentang fenomena industrialisasi di dunia dan implikasi 

konsumerisme terhadap gaya desain,yang meliputi pelibatan gaya hidup dan 

trend setter; orientasi gaya desain; dan konsumerisme dan industri massa.



Sekitar postmodernisme desain

Membahas tetang fakta-fakta postmodernisme,yang meliputi konsep dan 

wacana postmodernisme, gerakan postmodenisme desain, dan implikasi 

postmodernisme terhadap gaya desain.



Gerakan postmodernisme desain (gaya dan fakta)

Membahas tentang gaya postmodernisme desain yang lahir pasca tahun 

1960-an serta implikasi terhadap gerakan desain secara umum.



Gerakan Humanisme desain

Membahas tentang gerakan-gerakan humanisme desain dan gerakan-

gerakan lain yan berimplikasi terhadap gerakan desain dunia, yang meliputi 

biodesain, greendesain, ecodesain, universal desaign, global desain, dan 

revit desain.



Revitalisasi desain di Asia 

Membahas tentang perkembangan desain di negara-negara Asia yang 

berimplikasi terhadap gerakan desain dunia, yan meliputi pembahasan desain 

di Jepang, India, Philipna, dan China.



Gerakan desain di Asia dan Dunia Ke-3

Membahas tentang gerakan desain di Asia dan beberapa negara dunia ke 3 

utamanya yang berkaitan dengan gaya dan tren desain, dan gerakan 

revitalisasi desain.



Desain Nasional (Polemik dan Gaya)

Membahas tentang perkembangan desain nasional yang meliputi identitas 

desain nasional, perkembangan gaya desain dan konflik desain nasional.


