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 NEWS 

Plaza Design, Ajang Kreativitas Mahasiswa DKV 

Seperti sudah tradisi, acara Plaza Design selalu digelar mahasiswa Desain Komunikasi Visual 

(DKV) BINUS UNIVERSITY tiap tahun. Untuk tahun ini, Plaza Design diselenggarakan di 

Galeri Cipta III, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Acara berbentuk pameran karya 

itu berlangsung dari 20 Juli hingga 24 Juli 2011. 

Plaza Design memamerkan sejumlah karya anak DKV BINUS UNIVERSITY. Karya yang 

dipamerkan tentunya diseleksi dulu oleh panitia. "Benda di sini merupakan karya anak DKV 

yang mendapatkan nilai A plus. Untuk karya tematik, kami seleksi dan minta saran dari dosen," 

kata Ketua Panitia Plaza Design 2011, Alvin, ketika ditemui dalam acara pembukaan, Rabu 

(20/7). 

Tak hanya pameran, Plaza Design 2011 juga menampilkan performance band dan seminar-

seminar yang menghadirkan sejumlah pembicara handal. Salah satunya, ilustrator Mayumi 

Haryoto. "Kita juga mengadakan seminar untuk berbagi tentang pendidikan, terutama desain. Di 

luar ini, kita juga mengadakan bakti sosial ke yatim piatu di sekitar kampus," ujar Alvin. 

Alvin merasa bangga dengan pihak panitia yang bisa menyelenggarakan acara ini. Plaza Design, 

menurut Alvin, diadakan karena belum dihargainya karya desainer grafis di Indonesia. "Karena 

itu, kami mengambil tema "inspire". Jadi, dengan adanya acara ini, kami ingin menginspirasi 

banyak orang. Tentunya, dengan karya anak-anak DKV BINUS," ucapnya. 

Dia berharap Plaza Design bergulir tiap tahun dan menjadi lebih baik. "Sedangkan untuk orang 

luar, dengan adanya event ini, saya berharap mereka bisa menghargai karya desain. Sebuah 

desain tidak bisa dinilai gratis. Sebab, desain adalah sebuah proses panjang. Belajar desain butuh 

waktu lama. Ini artinya desain butuh proses panjang dan pemikiran matang," kata Alvin. 

Kebanggaan atas terselenggaranya Plaza Design juga meluncur dari bibir Head of School Art 

and Design BINUS UNIVERSITY, Mita Purbasari. Menurut Mita, Plaza Design merupakan 

kegiatan mahasiswa DKV saban tahun. Temanya pun selalu berbeda. "Jangan dilihat dari 

kemampuan mereka. Dengan terselenggaranya acara ini saja, saya cukup bangga," ujar Mita. 

Menurut Mita, kegiatan Plaza Design sangatlah bagus dan banyak melatih kemampuan mereka. 

"Ini ilmu yang tidak diajari di kelas, tapi mereka mampu merealisasikannya. Perlu digarisbawahi, 

acara ini bukanlah ajang pamer, melainkan menunjukkan kreativitas mahasiswa DKV BINUS," 

ujar Mita, menutup obrolan.(RA) 


