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Movable Book



• Movable Book (Buku Bergerak) merupakan sebutan secara umum pada
buku yang bergerak dengan cara tertentu untuk menggambarkan sebuah
informasi. Mekanisme Kertas pertama ditemukan oleh Ramon Llull (Abad 
ke-13) yaitu membuat kertas berbentuk lingkaran untuk pengerjaan
anatomi, matematika dan astronomi, yang disebut “Lullian Circle”.

• Kini popular dengan istilah pop-up book, lift the flap atau engineering 
paper. Menurut Ellen G. Kreiger Rubin seorang professional dan pengamat
dibidang paper enginnering, Pop-Up ialah sebuah ilustrasi (buku/kartu) 
yang ketika halaman tersebut dibuka, ditarik, atau diangkat, akan timbul
tingkatan dengan kesan tiga dimensi.

Definisi Movable Book



Jenis Movable Book

• Berdasarkan mekanisme 
kertasnya, moveable book 
terdapat banyak sekali 
jenisnya, yang umum 
diantaranya:

– V-Fold

– Paralellogram

– Flap & Slide

– Spiral

– dll

Pop-up a manual of paper mechanism (Duncan Birmingham)



V-Fold



Paralellogram



Flip & Slide



Rotating Window



• Mendekatkan anak dengan orang tua karena Pop-Up Book memberi 

kesempatan orang tua mendampingi anak saat menggunakannya.

• Mengembangkan kreatifitas anak.

• Merangsang imajinasi anak.

• Menambah pengetahuan serta memberi pengenalan bentuk pada benda.

• Dapat digunakan sebagai media untuk menumbuhkan minat baca pada 

anak.

• Mengajarkan anak untuk menghargai buku dan merawatnya dengan baik.

Manfaat Movable Book

Zen




Tema Besar



Makhluk Ghaib

• Disebut juga Makhluk halus, Makhluk yang 

tak kasat mata, atau Makhluk astral /istilah 

yang digunakan untuk menyebut makhluk 

hidup yang eksistensinya tidak dapat 

dijangkau oleh pancaindra Manusia.

• Makhluk ini pun sangat beragam bentuk 

dan ukurannya di berbagai daerah, sesuai 

dengan perkembangan budaya, mitos, dan 

sejarah yang ada di tempat tersebut.



Tugas Minggu Depan



1. Tiap mahasiswa pilihlah 1 nama makhluk Ghaib 

(setan/hantu/jurig/dedemit dll) yang berdomisili di Indonesia (lokal).

2. Kemudian cari referensi data tentang hantu tersebut, mulai dari asalnya, 

definisi penamaan, sejarah, ciri fisik, dll

3. Tulis dan layout dengan rapih menjadi 1 PDF dengan format nama file 

KELAS_NIM_NAMA_NAMATUGAS.

4. Minggu depan upload di grup WA pada waktu perkuliahan.

Brief



Selamat Berkarya


