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Hello, please call me arsri. I’m 20 years old.   
I’m studying Visual Communication Design at

Mercu Buana Univercity Jakarta 
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PERSONAL BRANDING



REDESAIN COVER MAYA
Karya Maria A.Sardjono

Cover desain ini dibuat dengan sebuah ilustrasi yang meng-
gambarkan isi novel tersebut. Dimana dalam cerita ini novel 

ini mengisahkan sebuah kesedihan seorang perempuan 
yang disakiti oleh lelaki yang dicintainya. 

Maya sebuah novel karya MARIA A. SARDJONO.
Novel ini merupakan sebuah karya pda tahun 90an.

Desain cover dibuat agar lebih bisa menggambarkan sebuah isi novel tersebut.



Digital Ilustration



POSTER TYPOGRAPHY

AGATA adalah nama jenis huruf 
untuk font ini.

Jenis fonr “Agata” diambil dari 
salah satu batik khas jawa. Dan 
nama AGATA sendiri diambil dari 
nama batik khas pulau jawa sendiri.



Desain Maskot

LPBB LIA adalah sebuah perguruan bahasa 
Inggris terbaik di dunia yang memiliki kualitas 
bahan ajar yang baik dan bagus. Dimana karakter-
istik LIA adalah memiliki bahan ajar yang mampu 
mengikuti bahan menarik dan baik. 
Oleh karena itu saya menggambarkan dengan 
karakteristik burung Beo. 

Burung Beo adalah burung yang  pintar 
dimana burung ini memiliki daya tanggap tinggi 
salain itu mampu mengikuti ucapan seseorang. 

struktur warna 

Desain Majalah



PROMOSI

Kampung Main Cipulir Adalah
sebuah wahana edukasi yang terletak di-

pusat ibukota Jakarta.
Dengan konsep permainan sambil belajar 

yang bernuansa alam yang indah. 

Dengan konsep promosi kampanye dengan promosi ke sekolah-sekolah teruutama 
taman pendidikan. Dimana sesuai dengan target KMC sendiri.
Dengan menggunakan ide braind stroaming . Barang promosi yang digunakan 
sesuai dengan target audience. Namun tidak lupa kami ingin memperkenalkan juga 
ke orang tua mereka. Sebagai tempat promosi yang ada di Jakarta.

TAGLINE PROMOSI 

Media Promosi

TOPI 
Yang berguna sebagai 
media pendukung ke-
tika mereka melaku-
kan permainan disana 
agar terhindar dari 

cuaca buruk.

KAOS
Yang berguna sebagai

media pendukung 
saat mereka bermain 
asik dengan bahan 

yang aman dan
nyaman

FLYER
Sebagai media penunjang informasi untuk orang tua mereka 
dan penggambaran apa itu KMC dan penjelasan wahana apa 
saja yang terdapat disana.

Tampak
 Depan

Tampak
Belakang

Yang berarti sifat ajakan
dan kata yang mudah diingat terutama 

untukk anak-anak



THANK YOU

arsriagusti@gmail.om
085770788036


