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KATA SAMBUTAN 

Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan – ITATS 
 

Salam Despro… KreARTif 
Penerbitan buku karya Desain Produk (Despro) KreARTif ke-15 tahun 2021 

ini adalah bagian dari gelar karya tiap semester yang dilakukan oleh Jurusan Desain 
Produk – Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP), Institut Teknologi Adhi Tama 
Surabaya (ITATS). Gelar karya bertajuk “Inspirasi Karya Desain Produk Kreartif” kali 
ini sedikit berbeda dengan kegiatan ditahun sebelumnya yakni keikutsertaan 3 
kampus berbeda yakni Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya (ISTTS), 
Politeknik Negeri Samarinda (Polnes), dan Universitas Trilogi Jakarta.  

Melalui konsep sinergi dan kolaborasi ini, tentu akan membawa dampak 
yang luar biasa baik secara kuantitas dengan jumlah keikutsertaan pameran juga 
segi kualitas dari produk yang dipamerkan. Desain Produk ITATS mengirimkan 22 
karya tugas akhir dan Teknik Informatika ITATS dengan 2 karya, ISTTS dengan 8 karya 
mahasiwa, 6 mahasiswa Polnes dan 3 karya mahasiswa Universitas Trilogi. Tidak 
hanya itu, keikutsertaan Bammons.art selaku pelaku industri kreatif / Usaha Kecil 
Menengan (UKM) semakin menguatkan bahwa Pameran Despro KreARTif semakin 
memiliki dampak yang signifikan, yakni peningkatan kompetensi mahasiswa melalui 
ajang pameran guna mengukur kemampuan mendesain produk serta secara tidak 
langsung menciptakan iklim kompetisi – dimana karya yang dipamerkan tentu akan 
dilihat, diapresiasi, dinilai, bahkan dikritik oleh pengunjung pameran meski hanya 
melalui media online Indonesia Design Studio (IDS).  

Katalog karya ini sekaligus menjawab luaran proses pembelajaran di 
Jurusan Desain Produk dimana produk hasil karya mahasiswa diukur melalui unjuk 
kerja melalui karya ini merupakan luaran (outcomes)  dari CPL (Capaian 
Pembelajaran Lulusan)  yang telah ditetapkan masing-masing Prodi Despro sebagai  
standar kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap lulusan pada level yang dijalani 
(KKNI Level 6) dan bagi pendidikan tinggi penyelenggara program studi desain 
produk, karya desain yang dihasilkan adalah unjuk kerja kompetensi dapat 
digunakan sebagai bahan evaluasi bagi para stake holder pengguna lulusan. Semoga 
katalog karya ini bisa memberikan sumbangsih pemikiran kreatif dan tentu saja 
menjawab kebutuhan dunia usaha-dunia industri (DUDI) khususnya bidang desain 
produk serta ekosistem kreatif melalui karya desain produk mampu memartabatkan 
disiplin ilmu, keprofesian dan sumbangsing untuk masyarakat. Terima kasih kepada 
mahasiswa dan dosen pembimbing dari Institut Sains dan Teknologi Terpadu 
Surabaya (iSTTS), Politeknik Negeri Samarinda (Polnes), Universitas Trilogi Jakarta 
dan tentu Desain Produk ITATS yang telah berkontribusi penuh sehingga katalog 
karya Desain Produk KreARTif ke-15 ini terwujud.  
Salam Despro… KreARTif 

Dr. Moch. Junaidi Hidayat, S.T., M.Ds. 
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Desprokreartif 15 

IDENTITAS LOGO  
“ DESPRO KreARTif 15“ 2021 

 
DESPROKreARTif 15 berasal dari beberapa penggalan kata diantaranya adalah 
DESPRO yang berarti Desain Produk, sedangkan KREARTIF sendiri berasal dari 
Persamaan kata KREATIF yang berarti menghasilkan ide yang baru, serta kata ART 
yang berarti seni, sehingga kegiatan DESPROKreARTif adalah kegiatan yang 
diselenggarakan oleh Desain Produk yang ke 15 kalinya yang menghasilkan ide - 
ide baru yang ditampilkan melalui karya-karya seni dan desain yang siap dan baik 
untuk dipamerkan dan di tampilkan. 

RUANG KARYA VIRTUAL 

 
Sebuah platform digital yang bernama  Indonesian Design Studio – IDS sebagai 
media – Galeri – Portofolio – Artikel yang dipublikasi dalam ruang digital bagi para 
Desainer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruang karya INDONESIAN DESIGN STUDIO – IDS  ini sebagai wadah Pameran 
Virtual yang akan menghubungkan jejaring dan interaksi bagi para desainer, 
sehingga diharapkan mampu berkolaborasi di dunia industri. 

INSTANSI PENDUKUNG  

 

MEDIA PENDUKUNG  
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DOKUMENTASI KEGIATAN 
Zoom Video Conference 

 
Platform : Indonesian Design Studio 

 
Media Cetak : Jawa Pos, 30 Juli 2021 

 
https://zetizen.jawapos.com/show/15684/despro-kreartif-15-itats-

kenalkan-inovasi-produk-new-normal 
 



 

3 

 

3 
Desprokreartif 15 

PESERTA PAMERAN 
1 Nabila Ayu Rizkiyanti, Dr. Moch. Junaidi Hidayat ST. M.Ds. 
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2 Yohana Ekawati , Agatha Dinarah Sri Rumestri, S.T., M.Ds. 
3 Devina Bella Tesyalonika, Yohanes Firananta, S.T., M.M.  
4 Revaldi Putra Hermawan, Alan David Prayogi, S.T., M.T.  
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1 Nurul Ulfa, Etwin Fibrianie S, S.T., M.T 
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5 Shafa Fahira Islamey, Ramadhan S. Pernyata, S.Ds., M.Ds.  
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2 Arumelia Krismoniqasari,  Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn, M.Pd  
3 Nurika C, Yunita Fitra A, S.Ds., M.Ds., Dedy Rachmad S, S.T., M.Ds  

1 Bammons.art Industri 
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Nabila Ayu Rizkiyanti, Dr. Moch. Junaidi Hidayat ST. M.Ds.

Kursi Taman Alun – Alun Sidoarjo
Untuk Era New Normal

Desain kursi taman era new normal adalah kursi taman yang digunakan khusus era
new normal untuk kawasan alun - alun Sidoarjo. Desain kursi tersebut merupakan
model single seat namun jika di gabung dapat menjadi model double seat maupun
kursi kombinasi. Desain kursi tersebut didesain estetis dan mengedepankan
protokol kesehatan sebagai bentuk era new normal.

Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, Desain Produk
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Konsep yang digunakan
pada desain kursi taman
alun – alun Sidoarjo di 
era new normal adalah
konsep industrial design 
dengan tema warna
taman. Konsep industrial 
design diaplikasikan pada 
bentuk dan material 
desain kursi taman alun –
alun Sidoarjo dengan 
desain mudah 
diterapkan, fungsional, 
namun tetap estetis dan 
mengedepankan 
protokol kesehatan 
sebagai bentuk era new 
normal. Sementara untuk 
warna desain 
menggunakan tema 
warna taman, karena 
berdasarkan kuesioner 
kemudian dianalisis 
didapatkan warna hijau 
dan kuning.
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Kursi berdimensi : 600 x 600 x 500 mm. Terbuat dari material plat besi perforated

dengan ketebalan 1,2 mm dan lubang 1 cm, plat strip ketebalan 1 mm, dan besi

beton berdiameter 16 mm. Didesain berbentuk spiral sehingga kursi dapat

menciptakan jarak antar pengguna. Terdapat penambahan dudukan terbuat dari

kayu agar kursi tidak dapat menghantarkan panas maupun dingin. Bagian bawah

kursi diberi pengunci dari baut tanam supaya tidak dapat dipindah oleh pengguna,

dan jika hendak dipindah hanya dapat menggunakan alat khusus untuk

melepasnya. Kursi dilengkapi penyekat jaga jarak sekaligus dapat sebagai sign /

penanda untuk jaga jarak antar pengguna dikarenakan terdapat ikon jaga jarak.

Penyekat berbahan akrilik bening dan dapat dilepas pasang. Dan juga terdapat

tempat untuk hand sanitizer yang dapat dilepas pasang digunakan sebagai bentuk

protokol kesehatan (higienis). Pada samping kursi terdapat tempat serbaguna

terbuat dari plat besi 3 mm yang dapat digunakan untuk meletakkan minuman, dll
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Nama : Nabila Ayu Rizkiyanti
Email : nabilaar77@gmail.com
Keahlian : Desain, Ilustasi
Bidang : Desain Produk

Nama : Dr. Junaidi Hidayat, ST., M.Ds.
Email : junaidi.despro@itats.ac.id
Keahlian : Desain Produk dan Budaya Visual
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Nabila Ayu Rizkiyanti, Dr. Moch. Junaidi Hidayat, ST., MDs.

Kursi Taman Alun-alun Sidoarjo
untuk Era New Normal

Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS), Desain Produk

Ratna Puspitasari, ST., MT.

ITEM KURASI
EVALUASI KUALITAS *)

Kurang Cukup Tinggi

Solusi Fungsi menjawab permasalahan
desain yang ditetapkan

✓

Tampilan Produk sesuai dengan solusi fungsi
yang direncanakan

✓

Kualitas Produk secara keseluruhan sesuai
dengan tampilan produk yang diusulkan

✓

*) gunakan symbol “√” (Centang) untuk pilihan
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Solusi fungsi mengenai social distancing memiliki nilai kebaruan yang cukup.
Desain mengikuti standarisasi protokol kesehatan, namun jika dilihat dari segi
kemajuan teknologi masih belum tercapai. Hal ini dapat dimaklumi karena
penempatan solusi produk berada di daerah dan Indonesia sendiri merupakan
negara berkembang. Dari segi analisis penempatan dapat ditambahkan
informasi melalui lansekap dari studi eksisting. Hal ini dapat mempermudah
pemantauan dan pengelolaan bagi penanggung jawab lapangan. Konsep
desain cukup mewakili kondisi masyarakat Sidoarjo dengan mengusung warna-
warna yang biasa ditemui di daerah tersebut. Dari segi teknis masih harus
dipertimbangkan dan memerlukan analisis lebih lanjut, terutama mengenai
keamanan dan pemantauan perlengkapan / fasilitas produk. Dengan adanya
solusi produk berupa kursi taman diharapkan dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat / pengguna. Catatan dari perancangan ini adalah bagaimana
tingkat penyesuaian produk terhadap perkembangan kondisi taman di masa
yang akan datang dengan kemungkinan terjadi perubahan dari aspek kondisi
sosial maupun budaya.

Tampilan produk yang dibuat sesuai dengan perancangan yang dilakukan. Dari
gambar desain sudah dapat dibayangkan produk asli yang akan dipakai. Hal ini
didukung oleh kemampuan sketsa dan pembuatan 3D produk melalui proses
digital.

Kualitas produk secara keseluruhan cukup baik jika dilihat dari komponen
material yang dipilih. Penggunaan sistem cukup baik, namun perlu
dipertimbangkan untuk perubahan yang mungkin akan terjadi, baik dari segi
fleksibilitas, suhu/cuaca, kondisi pengunjung taman, maupun yang lainnya.
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A-Pride 
Arwana
Inspired 
Lifestyle 
Shoes

Robert Christian Subagio, Alan David Prayogi, S.T., M.T. 

Arwana merupakan ikan endemik Indonesia yang berasal dari Sungai Kapuas,
Provinsi Kalimantan Barat. Ikan hias yang memiliki nilai ekonomi tinggi ini banyak
diminati dan dikagumi oleh masyarakat global karena keindahannya. Memiliki
kekayaan alam yang sedemikian sangat membanggakan bagi kita Indonesia. Rasa
bangga akan arwana ini menjadi inspirasi dalam mendesain sepatu A-pride.

Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya, Desain Produk
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Konsep dari A-pride adalah mengambil bentuk arwana ke dalam sepatu dengan
menggunakan teknik biomimikri. Target market yang dituju adalah para
konsumen berusia 25-35 tahun yang memiliki hobi memelihara ikan, memiliki
sifat easy going dan memiliki style casual dan street style. Hidup di kota
metropolitan dan bekerja sebagai wirausaha sehingga lebih banyak kegiatan
dilakukan dengan outfit casual.
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Material yang digunakan adalah synthetic leather dan mesh fabric. Synthetic
leather berfungsi sebagai support pada bagian tertentu, sedangkan mesh fabric
agar membantu ventilasi udara dalam sepatu. Pada bagian counter heel terdapat
bagian yang menyerupai ekor ikan yang terbuat dari PVC sebagai pelindung dan
support lebih pada tumit.

Fungsi sepatu ini adalah untuk digunakan sehari-hari seperti pergi berkuliah,
kantor kasual, meeting, jalan-jalan, café, dan kegiatan lainnya. Selain itu juga
sebagai pelengkap fesyen dan outfit pria yang bergaya kasual atau street style.
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Nama : Robert Christian Subagio
Email : robertsubagio99@gmail.com
IG : robert.christian.s
Bidang : Desain Produk

Nama : Alan David Prayogi, S.T., M.T.
Bidang : Desain Produk
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Robert Christian Subagio, Alan David Prayogi, S.T., M.T.

A-Pride Arwana Inspired Lifestyle Shoes

Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya (ISTTS), Prodi Desain Produk

Agatha Dinarah Sri Rumestri, S.T., M.Ds.

ITEM KURASI
EVALUASI KUALITAS *)

Kurang Cukup Tinggi

Solusi Fungsi menjawab permasalahan
desain yang ditetapkan

√

Tampilan Produk sesuai dengan solusi fungsi
yang direncanakan

√

Kualitas Produk secara keseluruhan sesuai
dengan tampilan produk yang diusulkan

√

*) gunakan symbol “√” (Centang) untuk pilihan
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A-PRIDE Arwana Inspired Lifestyle Shoes merupakan konsep desain sepatu
yang unik. Desainer mengambil inspirasi ikan arwana sebagai ungkapan apresiasi
dan ajakan bagi masyarakat untuk merasa bangga pada kekayaan alam Indonesia.
Tidak sekedar menikmati keindahannya sebagai ikan hias, namun juga menggali
potensi inspirasinya yang dapat menjadi peluang peningkatan nilai ekonomi dalam
bentuk produk aksesoris fesyen. Bisa dikatakan bahwa tidak banyak, atau bahkan
belum ada brand yang mengangkat inspirasi visual ikan arwana sebagai ideasi
desain. Hal ini tentunya menjadi salah satu daya tarik tampilan produk yang
bernilai original. Siluet bentuk ikan arwana yang khas memberi kesan kasual pada
bentuk sepatu, dibalut dengan stripe yang dinamis hingga menampilkan gaya street
style yang dominan.

Pemilihan warna merah disesuaikan dengan warna sisik ikan arwana memang
terlihat sangat ekspresif dan menarik perhatian jika digunakan, namun perlu
dipertimbangkan kembali jika akan diproduksi massal. Hal ini mengingat tidak
terlalu banyak konsumen yang cukup nyaman menggunakan warna-warna
mencolok, disamping fungsi padu padan dengan pakaian yang dikenakan menjadi
lebih terbatas. Dalam hal ini segi komposisi warna merah sebagai simbol ikan
arwana perlu lebih dieksplorasi kembali, agar dapat diterima pasar yang lebih luas.

Terkait pemilihan material seperti synthetic leather, mesh fabric, PVC, EVA
foam dan TPR rubber merupakan bahan-bahan pembuatan alas kaki yang mudah
ditemukan di pasaran, dengan pengolahan yang dapat dengan mudah dilakukan
oleh pabrikan sepatu. Dengan demikian, penentuan harga jual produk diprediksi
dapat terjangkau oleh segmen pasar yang cukup luas. Hal ini menjadi salah satu
aspek pendongkrak bagi nilai bisnis, sehingga calon konsumen tidak hanya khusus
pada segmen komunitas penghobi ikan arwana saja, yang kebanyakan berasal dari
kalangan menengah atas.

Dari segi fungsi, desainer memilih struktur sepatu sneakers atau bisa juga
dikategorikan sebagai life style shoes. Hal ini sesuai dengan selera konsumen usia
25-35 tahun yang termasuk generasi milenial, lebih suka tampilan kasual, rileks,
easy going, meskipun sedang melakukan aktivitas formal sekalipun. Struktur sepatu
sneakers tersebut dapat digunakan dalam berbagai kegiatan sehari-hari, untuk
jalan-jalan, meeting dengan klien, bahkan ke kantor. Sebagai pelengkap fesyen
dengan nilai bisnis yang lebih menguntungkan, akan lebih baik jika dibuat pula
varian dari serial sepatu serupa untuk segmen wanita, atau bahkan tidak menutup
kemungkinan justru dibuat unisex style. Secara keseluruhan konsep desain serial
sepatu A-Pride dari aspek visual maupun fungsi guna, sudah sangat baik dalam
menampilkan nilai originalitas ide. Terus semangART berkarya ROBERT!!!😊
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Eby Maulana, Ratna Puspitasari ST., MT.

Sarana Berkebun
Hidroponik Vertikultur

Merupakan produk sarana berkebun hidroponik untuk skala rumah tangga dengan
menggunakan teknik vertikultur. Terciptanya produk ini bertujuan untuk mengatasi
permasalahan bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan berkebun, namun
memiliki kendala mengenai keterbatasan lahan, serta penyiranan kurang maksimal
pada tanaman dikarenakan terhalangnya bangunan di daerah perkotaan, serta pada
produk hidroponik vertikultur yang sudah ada memiliki kelemahan pada
pengontrolan air nutrisi serta perawatan, sehingga dengan adanya produk ini
pengguna akan lebih mudah untuk mengontrol nutrisi serta penyinaran pada
tanaman dengan maksimal, serta perawatan yang lebih mudah.

Institut Teknologi Adhitama Surabaya, Desain Produk
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Produk sarana berkebun
hidroponik untuk skala
rumah tangga dengan
teknik vertikultur ini
mengususng konsep
clean design dan auto-
control, clean desain
diaplikasikan
diaplikasikan untuk
model, bentuk dan
warna yang dimaksud
yaitu untuk ppenggunaan
warna yang cerah, 
bentuk yang simpel / 
sederhana sehingga
membuat produk terlihat
ringkas, rapi dan bersih, 
sedangkan konsep auto-
control  diaplikasikan
pada teknologi kontrol
otomatis dalam
mengatur kandungan
nutrisi serta
pencahayaan pada
tanaman.
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Produk ini memiliki sistem modular sehingga pengguna dengan mudah
melakukan instalasi hidroponik. Pot hidroponik dapat dilakukan perawatan
dengan sangat mudah. Selain itu pada sistem pengairan menggunakan sistem
DFT, sehingga saat terjadi mati listrik, air nutrisi masih tertahan pada setiap pot
sehingga akar tanaman masih tergenang air nutrisi.

Adapun teknologi yang diususng diantaranya pengontrolan air nutrisi
menggunakan teknologi Arduino dan dapat terhubung dengan wifi pada
smartphone pengguna, selain itu Cahaya yang diperoleh dari lampu LED growlight
dan waktu pencahayaan dapat dikontrol waktu menggunakan teknologi timer
listrik, dengan begitu pengguna dapat memperoleh hasil yang maksimal.
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Nama          : Eby Maulana
Email           : maulana.eby@gmail.com
Pekerjaan : Mahasiswa, Freelance Logo Designer
Bidang : Desain Produk

Nama          : Ratna Puspitasari, ST.,MT.
Email           : ratna.despro@itats.ac.id
Keahlian : Desain Produk dan Budaya Visual
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Eby Maulana, Ratna Puspitasari S.T, M.T

Sarana Berkebun Hidroponik Vertikultur

Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya , Desain Produk 

Ningroom Adiani, S.T, M.Sn

ITEM KURASI
EVALUASI KUALITAS *)

Kurang Cukup Tinggi

Solusi Fungsi menjawab permasalahan
desain yang ditetapkan

√

Tampilan Produk sesuai dengan solusi fungsi
yang direncanakan

√

Kualitas Produk secara keseluruhan sesuai
dengan tampilan produk yang diusulkan

√

*) gunakan symbol “√” (Centang) untuk pilihan
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Tanaman organik sedang tren di tahun 2010 sampai sekarang, hal ini untuk
menghindari penggunaan bahan kimia yang berlebihan pada tanaman. Teknik
tanam hidroponik sangat mungkin digunakan untuk menghasilkan sayuran
atau tanaman organik. banyak model untuk sarana tanam Hidroponik
vertikultur dalam sakala rumah tangga, khususnya di daerah perkotaan.

Beberapa permasalahan pada teknik tanam hidroponik vertikultural di kota
dapat diselesaikan oleh desain dari Ebi Maulana. Berikut beberapa solusi
tersebut : pertama, efisiensi air dan pupuk, efisiensi air diperlukan karena air
bersih di kota harus berbayar. Hal ini dapat menghemat besaran listrik yang
digunakan sarana berkebun ini. Dengan 48 titik tanam aliran air dan pupuk
dan air buangan terkoordinasi dengan baik karena menempati saluran
masing-masing. Kedua, lahan yang terbatas yang dimiliki setiap rumah tangga
di kota menyebabkan sistem vertikultural dipandang lebih efisien daripada
sistem tanam hortikultural. Luas area untuk sarana ini seukuran luas meja
tamu pada umumnya, hal ini merupakan ukuran yang sangat mungkin
digunakan di dalam rumah dengan tipe rumah 36. Ketiga, Bentuk dari desain
ini sangat flexible apabila meggunakan media tanam berbeda-beda atau
berganti-ganti, karena tanaman ditanam dalam pot sendiri-sendiri. Isi 2 pot itu
memudahkan sekali bagi penanam untuk mengganti media tanam. Keempat,
Material utama digunakan bahan PVC yang memang populer dalam sistem
tanam hidroponik, karena material ini mempunyai beberapa keunggulan
sesuai yang diutarakan juga oleh Pramono, J. et al. (2017) dalam INTRA, 5(2),
halaman 237–246. Dipilihnya PVC berwarna putih untuk mendapatkan
estetika bentuk yang lebih daripada pipa PVC berwarna abu-abu. Perubahan
bentuk dengan pemanasan pada pipa PVC putih lebih mudah dilakukan dari
pada pada pipa PVC abu-abu, karena ketebalan pipa lebih tipis daripada yang
abu-abu. Kelima, pembersihan media tanam juga sangat ringan karena
menggunakan sistem knockdown dan sliding serta semua rangkaian ini dapat
disusun dan diurai dengan mudah. Keenam, pemberian air dan pupuk juga
menggunakan pompa dengan daya rendah. Pembersihan saringan pada
pompa dan saluran cukup mudah karena saringan berada dibawah, tetapi
pembersihan saluran pipa masih cukup sulit, karena ada beberapa saluran air
berdiameter kecil. Material penampung air dan pupuk yang ada dibagian
bawah kurang awet dan memiliki durability yang rendah, karena terbuat dari
multiplex yang dilapisi HPL. Dimana bahan tersebut akan rusak oleh air,
padahal sistem hidroponik sangat berhubungan dengan cairan dalam
prosesnya. Komposisi bentuk pada bagian tersebut kurang aman bagi
penanam, karena sudut-sudut kotak yang masih tajam. Sebaiknya material
diganti dengan bahan plastik resin dengan metode cetak, jika produk ini akan
dibuat secara massal.
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Nurul Ulfa, Etwin Fibrianie S, ST., MT

RAINA
Gantungan dan Cermin Rotan

Raina Hang & Mirror, merupakan sebuah desain gantungan dan cermin sebagai
tempatmu bersiap, memadukan pakaian sehari-hari, menyimpan pakaian dan
bercermin. Dibuat menggunakan material Rotan dengan finishing natural gloss yang
menciptakan kesan natural sehingga indah secara estetika. Bentuknya melengkung
dan bernama ‘RAINA’ yang terinspirasi dari bentuk setengah lingkaran pelangi
(rainbow) agar pengguna dapat menggunakan produk, memadukan pakaian dengan
hati gembira.

Politeknik Negeri Samarinda, Desain Produk
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GANTUNGAN PAKAIAN | CERMIN | GANTUNGAN JILBAB | RAK PAKAIAN |
RAK BAWAH

Efisiensi gantungan sisi, cermin dan rak pakaian jadi satu dengan ruang terbuka
memudahkan pengguna dalam memilih pakaian mana yang akan dikenakan.
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Terpisahnya produk gantungan dan cermin menyusahkan pengguna karena
terbatasnya ruang untuk meletakkan pakaian. Produk yang ada saat ini juga
dinilai masih monoton karena berkisar pada bentuk kotak dan penggunaan
material kayu ataupun besi. Oleh karena itu desainer mencoba mencari bentuk
yang berbeda dengan produk yang ada di pasaran dan mencoba
mengeksplorasi material yang dapat mendukung desain tersebut.
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Nama : Nurul Ulfa, A.Md.Ds
Bidang : Desain Produk

Nama : Etwin Fibrianie S, ST., MT.
Bidang : Desain Produk
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Nurul Ulfa, Etwin Fibrianie S.,S.T.,M.T.

RAINA Gantungan dan Cermin Rotan

Politeknik Negeri Samarinda/Desain/Desain Produk

Dita Andansari,S.T.,M.Ds.

ITEM KURASI
EVALUASI KUALITAS *)

Kurang Cukup Tinggi

Solusi Fungsi menjawab permasalahan
desain yang ditetapkan

√

Tampilan Produk sesuai dengan solusi fungsi
yang direncanakan

√

Kualitas Produk secara keseluruhan sesuai
dengan tampilan produk yang diusulkan

√

*) gunakan symbol “√” (Centang) untuk pilihan

Latar belakang permasalahan yang diangkat dalam perancangan “RAINA Gantungan
dan Cermin Rotan” adalah : penampilan menjadi salah satu penilaian dari kualitas
karakter, kemampuan bersosialisasi, kompetensi dan kecerdasan seseorang yang
diwakili dengan padu pemilihan pakaian, jenis pakaian, sepatu dan warna; suasana
hati wanita lebih sensitif sehingga berpengaruh pada pemilihan pakaian dan lama
waktu dalam memilih pakaian daripada laki-laki; kurang praktisnya dalam padu
padan pakaian karena pintu lemari pakaian biasanya tertutup, tidak tersedia
gantungan di luar lemari, gantungan baju dengan konsep terbuka sering tidak
dilengkapi dengan cermin; bentuk eksisiting yang ada sebagian besar mempunyai
bentuk kotak dengan bahan kayu.
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SOLUSI FUNGSI :

Nilai kebaruan : nilai kebaruan dari produk gantungan dan cermin rotan ini
adalah penggabungan fungsi gantungan baju, tempat baju dilipat dan cermin.

Konsep (ide/gagasan) : praktis, natural dan feminin adalah konsep yang
diangkat dalam produk gantungan dan cermin rotan ini, sesuai dengan
sasaran pengguna produk yaitu wanita yang sadar akan pentingnya
penampilan melalui padu padan pakaian dan aksesorisnya.

Aesthetic : dari segi komposisi, produk gantungan dan cermin rotan ini
konsisten dengan irama transisi pada bentuk lengkung dan organis pada
bagian cermin dan gantungan hijab serta bentuk luar secara keseluruhan.
Bentuk lengkung dan organis ini sangat sesuai dengan sasaran pengguna yaitu
wanita yang selalu diidentikkan dengan kelembutan. Namun demikian,
terdapat aksentuasi berupa garis lurus pada jeruji yang terdapat pada tempat
baju lipat sehingga membuat produk tidak terlihat membosankan.
Penggunaan warna yang natural juga sesuai untuk pengguna wanita.

Attractiveness : sisi menariknya dari produk gantungan dan cermin rotan ini
adalah penggunaan bentuk lengkung dan organis yang dibuat tidak sama
persis baik dari segi bentuk maupun ukuran. Irama ini tidak biasa terlihat pada
sebagian besar produk yang terbuat dari material rotan yang cenderung
berirama repetisi.

Teknis & Fungsi : secara teknis digunakan sambungan lurus, siku dan sudut
untuk menyambungkan rotan dengan rotan serta sambungan lem dan jepit
untuk bagian cermin dengan rotan.

Dampak positif : dengan adanya produk gantungan dan cermin rotan ini
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan wanita muda usia 21-28 tahun yang
sangat memperhatikan penampilannya. Dengan aesthetic yang dibuat dengan
irama transisi yang terlihat dinamis diharapkan dapat menumbuhkan
kecintaan dan ketertarikan anak muda terhadap material alam khas Indonesia
yaitu rotan yang sudah mulai tergantikan dengan material sintetis yang
tentunya kurang ramah terhadap lingkungan.

TAMPILAN PRODUK : Secara garis besar, tampilan produk sudah mewakili
dari solusi fungsi yang dibutuhkan oleh wanita yang ingin praktis dalam
memadu padankan pakaian dan aksesorisnya untuk mendapatkan
penampilan yang diinginkan sesuai dengan suasana hatinya. Tampilan yang
feminin dan natural serta irama yang transisi juga menyampaikan bahwa
produk ditujukan untuk pengguna wanita muda.

KUALITAS PRODUK : Kualitas produk secara umum perlu ditingkatkan
terutama dari segi finishing sehingga bisa mendapatkan hasil permukaan yang
halus baik dari segi fisik maupun tampilan. Selain itu juga masih perlu
dikembangkan fungsinya terutama komponen cermin sehingga pengguna bisa
lebih maksimal dan leluasa saat bercermin mengingat komponen cermin
pada produk gantungan dan cermin rotan ini tidak utuh bisa melihat
penampilan penggunanya dari atas sampai bawah.
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Arumelia Krismoniqasari . Bayyinah Nurrul Haq, S. Sn, M. Pd

New Normal Product
for Omorfa Matia

Salah satu kebutuhan yang muncul sejak terjadinya pandemic Covid-19 adalah
diberlakukannya cara menjalani hidup yang sesuai dengan protokol WHO, hal ini
sering disebut dengan “New Normal”berkolaborasi dengan creator fahion dibandung
Omorfa Matia makan tercipta karya tas khusus kaum hawa, karya ini dihasilkan dari
tugas studio 4 yaitu berkolaborasi denganUMKM Omorfa Matia

Universitas Trilogi, Desain Produk



K
O

N
S

E
P

 D
E

S
A

IN

29 Juli 2021 KATALOG KARYA | desprokreartif_15 29

Sumber Koleksi Omorfa Matia

• Konsep dari perancangan ini adalah tas yang dapat membawa kebutuhan
New Normal untuk Wanita muda yang energik dan fashionable.

• Perancangan produk ini terdiri atas 1 buah medium totebag, strap panjang,
1 masker earloop, 1 masker hijab, face shield dan gantungan tempat
handsanitizer berbahan printing canvas untuk UKM Omorfa Matia. Target
pasar set produk ini merupakan wanita usia 18-25 tahun, mahasiswa,
pekerja kantor, demografi Jabodetabek, suka berpergian dengan kendaraan
umum, dan untuk ekonomi menegah. Material yang digunakan kanvas
printing, katun, furing suede, interlining busa ati 2cm, strap pendek
webbing kanvas, strap panjang kanvas printing dan aksesoris tas black nikel.
Medium totebag memiliki 1 kantong depan untuk tempat handwash dan
disinfektan, di dalam totebag terdapat tempat botol minum, dan 3 slot (
slot 1 untuk tempat tissue dan masker, slot 2 untuk tempat alat tulis, slot 3
untuk tempat alat makan dan tempat alat sholat). Set produk ini memiliki
pattren yang berasal dari Artwork pelukis "John Martono".

PROFIL DESAINER

Nama : Arumelia Krismoniqasari
Bidang : Desain Produk.

Nama : Bayyinah Nurrul Haq, S. Sn, M. Pd
Bidang : Desain Produk
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Trianata Pahlevy, Christin Mardiana, S.T., M.Sn.

Bornea Toys
Mainan Kayu Hewan Khas Borneo

Borneo Toys sendiri adalah sebuah lini produk mainan kayu yang
bertemakan fauna endemik dari pulau Kalimantan, yang terdiri dari burung
rangkong badak. Pesut mahakam, bekantan, owa Kalimantan, orangutan,
beruang madu, badak Kalimantan, gajah kerdil Kalimantan, macan dahan,
dan kucing merah. Tujuan dari perancangan mainan ini adalah
memperkenalkan kepada anak-anak dengan satwa-satwa endemik
Kalimantan yang sekaligus juga merupakan satwa-satwa yang berstatus
terancam punah. Melihat kondisi tersebut, desainer menyadari adanya
peluang bahwa sebuah mainan edukasi dapat menjadi medium bagi anak-
anak mengenal hewan-hewan eksotis ini. Mainan ini terbuat dari material
kayu pinus, triplek, dan beberapa 3d print berbahan PLA.

Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, Jurusan Desain Produk
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Konsep desain dari Bornea Toys ini adalah Plug & Play. Sebuah konsep yang

cukup simple, yaitu permainan bongkar pasang. Hal yang menjadi keunikan

pada desain ini adalah bahwa badan kayu dari hewan-hewan ini telah

dirancang khusus memiliki bentuk yang sama. Lebih tepatnya, setiap sepasang

hewan memiliki bentuk yang sama seperti yang bisa dilihat pada desain badak

dan gajah di atas, dapat dilihat bahwa 2 hewan tersbut memiliki bentuk badan

yang sama. Konsep badan sepasang ini agar anak mampu mengasah lebih

kemampuan koginitifnya dalam mengingat dan mengenali bentuk-bentuk

badan binatang tertentu. Dari konsep ini pula yang menjadikan Bornea Toys

memiliki keunikan sendiri pada desainnya.
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Lini produk mainan ini mengusung 3 material, material badan menggunakan
kayu pinus dengan ketebalan 1 cm, material lengan dan kaki menggunakan
material triplek, dan detail seperti telinga, cakar, ekor, menggunakan material
PLA dengan teknik 3D Print. Sistemnya sendiri menggunakan sistem Tenon &
Joint Through dan Stopped dan untuk sistem ekor menggunakan sistem
jigsaw puzzle. Sistem ini memungkinkan bagian lengan, kaki, dan kepala
hewan dapat digerakan. Keunggulan pada produk ini adalah dari segi bentuk
dan sistemnya. Pada bagian bentuk, Bornea Toys mengusung konsep bentuk
yang sama untuk beberapa hewan, sehingga anak akan memiliki tantangan
lebih saat menyusunnya, karena harus menebak bentuk mana yang benar.
Kemudian pada sistem, Bornea Toys msh mengusung sistem yang
konvensional, untuk menjadi pembeda di mana banyak kompetitornya telah
menggunakan sistem magnet.
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Nama : Trianata Pahlevy
Email : trianata.pahlevy@gmail.com
Bidang : Desain Produk

Nama          : Christin Mardiana, ST., M.Sn.
Email           : christin.despro@itats.ac.id
Keahlian : Interaksi Manusia dan Manajemen Desain
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Trianata Pahlevy, Christin Mardiana, ST., M.Sn.

Bornea Toys
Mainan Kayu Hewan Khas Borneo

Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya / Desain Produk

Faza Wahmuda, S.T., M.T.

ITEM KURASI
EVALUASI KUALITAS *)

Kurang Cukup Tinggi

Solusi Fungsi menjawab permasalahan
desain yang ditetapkan √

Tampilan Produk sesuai dengan solusi fungsi
yang direncanakan √

Kualitas Produk secara keseluruhan sesuai
dengan tampilan produk yang diusulkan √

*) gunakan symbol “√” (Centang) untuk pilihan
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Solusi Fungsi dalan menjawab permasalahan dari perancangan mainan ini
adalah memperkenalkan kepada anak-anak dengan satwa-satwa endemik
Kalimantan yang sekaligus juga merupakan satwa-satwa yang berstatus
terancam punah. Desain yang dihasilkan masih memiliki kelemahan
diantaranya pesan edukasi yang belum tersampaikan adalah nama hewan
tersebut. Secara visual sudah mewakili karakter hewan, namun dalam fase
pengenalan jenis hewan maka perlu tertera jenis hewan yang dimaksud,
misalnya dalam bentuk booklet sebagai pengantar edukasi hewan tersebut.
Selain itu secara fungsinya sebagai mainan anak seharusnya ditambahkan
tempat penyimpanan produknya. Sehingga dapat memberikan edukasi pada
anak untuk belajar menyimpan mainan saat selesai digunakan.

Tampilan Produk sesuai dengan solusi fungsi dari produk mainan ini cukup
baik. Konsep desain dari Bornea Toys ini adalah Plug & Play. Sebuah konsep
yang cukup simple, yaitu permainan bongkar pasang. Lebih tepatnya, setiap
sepasang hewan memiliki bentuk yang sama seperti yang bisa dilihat pada
desain badak dan gajah di atas, dapat dilihat bahwa 2 hewan tersbut memiliki
bentuk badan yang sama. Konsep yang ditawarkan cukup baik yaitu bertujuan
agar anak mampu mengasah lebih kemampuan koginitifnya dalam mengingat
dan mengenali bentuk-bentuk badan binatang tertentu. Penerapan produk
yang dihasilkan memiliki fugsi yang sesuai dengan konsep yang ditawarkan.

Kualitas Produk secara keseluruhan sesuai dengan tampilan produk. Dimana
hasil rancangan berupa desain secara visual dengan penerapan produk berupa
model/prototype memiliki kesesuaian. Pemilihan jenis material produk mainan
ini mengusung 3 material, material badan menggunakan kayu pinus dengan
ketebalan 1 cm, material lengan dan kaki menggunakan material triplek, dan
detail seperti telinga, cakar, ekor, menggunakan material PLA dengan teknik
3D Print. Detail corak dan motif yang dihasilkan cukup terlihat jelas.
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Delima Atfon Dwicadika, Ningroom Adiani., ST., MSn.

Desain Puzzle
Motorik Anak Down Syndrome

Merupakan sebuah set permainan puzzle yang digunakan sebagai terapi dalam
melatih keterampilan motorik anak Down Syndrome yang mana memiliki
keterlambatan dalam perkembangan motoriknya. Dalam set permainan ini berisi
puzzle papan, puzzle lantai dan kertas gambar. Pada produk puzzle papan disetiap
potongan hewan memiliki tekstur yang menyerupai hewan tersebut. Puzzle lantai di
cetak degan bahan vinyle korea.

Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, Desain Produk
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Konsep dari perancangan 
produk ini adalah set 
permainan puzzle yang 
dapat melatih 
keterampilan motorik 
anak down syndrome 
baik motorik halus 
maupun motorik kasar. 
Menggunakan tekstur 
pada potongan puzzle di 
setiap hewan yang sesuai 
dengan bulu atau kulit 
hewan tersebut. Pada 
puzzle papan terdiri dari 
3-4 potongan di setiap 
hewannya, agar 
memudahkan anak down 
syndrome dalam 
bermain puzzle. Dengan 
menggunakan warna 
primer yang mudah 
ditangkap oleh mata 
anak down syndrome 
untuk menarik minat 
bermain anak.

Penggunaan tekstur pada 
potongan puzzle hewan 
difungsikan agar anak 
dapat merangsang syaraf 
motorik dengan 
menggenggam tekstur 
yang kasar maupun halus 
selain itu anak juga dapat 
mengenal tekstur dari 
hewan tersebut
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Material dari puzzle papan dalah kayu MDF dengan ukuran 20x20cm dan
ketebalan 6mm. Gambar puzzle terbuat dari artpaper 150gram dengan laminasi
doff. Pada setiap potongan puzzle hewan terdapat tekstur yang menyerupai
hewan tersebut, terbuat dari beberapa jenis kain dan manik-manik yaitu kain
velboa, kain bulu boa, kain rasfur, kulit sintetis dan manik-manik piring. Pada
bagian belakang puzzle papan terdapat keterangan atau penjelasan menggenai
hewan-hewan tersebut. Warna yang digunakan pada produk adalah warna
primer yang mudah di tangkap oleh mata anak down syndrome.

Pada puzzle lantai menggunakan material vinyl korea dengan ukuran 1,5x2m.
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Nama : Delima Atfon Dwicadika
Alamat : Jl. Kalijudan Taruna I No.35, Surabya
Email : delima.cadika42@gmail.com
Bidang : Desain Produk 

Nama : Ningroom Adiani, ST., M.Sn.
e- mail : ningroom.despro@itats.ac.id
Keahlian : Desain Produk dan Lingkungan Berkelanjutan
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Delima Atfon Dwicadika, Ningroom Adiani, ST.,MSn

Desain Puzzle Motorik Anak Down Syndrome

Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, Desain Produk

Christin Mardiana, S.T., M.Sn.

ITEM KURASI
EVALUASI KUALITAS *)

Kurang Cukup Tinggi

Solusi Fungsi menjawab permasalahan
desain yang ditetapkan

v

Tampilan Produk sesuai dengan solusi fungsi
yang direncanakan

v

Kualitas Produk secara keseluruhan sesuai
dengan tampilan produk yang diusulkan

v

*) gunakan symbol “√” (Centang) untuk pilihan
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Puzzle ini diperuntukkan bagi anak Down syndrome guna meningkatkan
keterampilan motorik anak dengan bermain puzzle bertekstur. Anak Down
Syndrome cenderung memiliki koordinasi mata dan tangan yang kurang baik,
mereka juga kurang memiliki tekanan otot yang cukup, menyebabkan anak Down
Syndrome memiliki gangguan pada gerak motoriknya.

Untuk itu keterampilan anak Down Syndrome perlu dikembangkan untuk
membantu anak dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari salah satunya dengan
cara bermain puzzle. Dengan puzzle yang memiliki tekstur dan warna yang dapat
menarik bagi anak, diharapkan dapat membantu anak down syndrome dalam
mengembangkan kemampuan motorik nya.

Puzzle ini dibuat dengan bahan yang aman bagi anak-anak sehingga orang tua
tidak perlu merasa kawatir jika anak bermain dengan puzzle. Keberadaan tekstur
pada beberapa bagian hewan dapat membantu anak down syndrome mengenali
dan belajar mengetahui hewan-hewan yang ada pada puzzle. Tampilan puzzle
yang menarik dan cara permainan yang mudah, hal ini membuat anak senang
memainkan puzzle ini.

Cara bermain yang cukup mudah, anak diajak untuk mengikuti alur permainan
untuk berjalan, melompat dan berlari. Sembari disetiap pemberhentian terdapat
puzzle – puzzle yang harus diselesaikan. Dengan alur permainan ini membuat
anak ingin terus bermain dan bermain sehingga dapat lebih cepat meningkatkan
kemampuan motorik anak down syndrome.

Puzzle ini bisa dikatakan sebagai salah satu solusi pilihan permainan bagi orang
tua yang memiliki anak down syndrome yang ingin meningkatkan kemampuan
motoriknya.
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Mildraulia Br Girsang, Rony H, ST., M. Sn

MAHETAN
Mainan Hewan Kalimantan

Desain sarana belajar yang ditujukan untuk anak- anak usia 3- 5 tahun di Indonesia,
dengan memperkenalkan jenis hewan langka yang berhabitat di Pulau kalimantan
berbentuk 3D puzzle, guna meningkatkan pengetahuan anak dan memperkenal jenis-
jenis hewan langka yang ada di kepulauan Kalimantan.

Politeknik Negeri Samarinda, Desain Produk
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Konsep dari perancangan
ini adalah permainan
bongkar pasang sebagai
kegiatan pembelajaran
anak dengan pemberian
warna- warna naturalis
pada hewan untuk
melatih konsentrasi juga 
ingatan dalam
perkembangan tingkat
kecerdasan otak dan 
kemampuan anak. 

Pada produk ini terdapat
3D puzzle hewan, 
packaging sebagai wadah
untuk menyimpan
permainan dan kartu
pembelajaran yang berisi
penjelasan tentang
hewan- hewan endemik
khas Kalimantan.



S
P

E
S

IF
IK

A
S

I 
D

E
S

A
IN

29 Juli 2021KATALOG KARYA | desprokreartif_1546

Terdapat 8 jenis hewan endemik khas kalimantan yang diperkenalkan dalam
bentuk 3D puzzle, antara lain adalah Bekantan, Pesut Mahakam, Burung ENggang,
Kucing Merah, Beruang Madu, Lutung Merah, Linsang, dan Gajah Kerdil.

Produksi permainan 3D puzzle menggunakan bahan kayu olahan MDF dan untuk
proses pembuatannya menggunakan cutting laser machine untuk memudahkan
proses pemotongan bentuk.
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Nama : Mildraulia Br Girsang A. Md. DS
Bidang : Desain Produk.

Nama : Rony H, ST., M. Sn
Bidang : Desain Produk
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Mildraulia Br Girsang, Rony H, ST., M. Sn

MAHETAN - Mainan Hewan Kalimantan

Politeknik Negeri Samarinda, Desain Produk

Andi Farid H., S.T., M.Sn., M.T.

ITEM KURASI
EVALUASI KUALITAS *)

Kurang Cukup Tinggi

Solusi Fungsi menjawab permasalahan
desain yang ditetapkan

√

Tampilan Produk sesuai dengan solusi fungsi
yang direncanakan

√

Kualitas Produk secara keseluruhan sesuai
dengan tampilan produk yang diusulkan

√

*) gunakan symbol “√” (Centang) untuk pilihan
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Permainan adalah aktivitas yang dirancang sebagai kegiatan pembelajaran
anak, dalam tahap perkembangan tingkat kecerdasaan dan kemampuan
anak berdasarkan pengalaman belajar.

Puzzle adalah permainan bongkar pasang, dapat merangsang
perkembangan aspek kognitif, sosial, emosi, dan fisik yang dimiliki anak.
Puzzle ini sebagai sarana belajar ditujukan untuk anak-anak berusia 3 s/d 5
tahun.

Permainan edukatif puzzle ini mengambil konsep hewan khas Kalimantan,
dengan maksud untuk meningkatkan pengetahuan dan memperkenalkan
hewan langka dari pulau Kalimantan yang sudah sulit dijumpai. Untuk
wadahnya diberi ukiran motif Kalimantan, sebagai identity produk yang
mewadahi hewan khas Kalimantan, juga sebagai sarana pengenalan pulau
Kalimantan kepada penduduk Indonesia..

Produk Menggunakan material MDF untuk kotak dan kartu permainannya.
Pengolahannya dengan laser printing untuk mencetak pola polanya warna
produk mengekpoitasi warna material, dengan finishing dilapis cat
transparan.

Produk puzzle dibuat sesuai syarat dan ketentuan dalam pembuatan Alat
Permainan Edukasi (APE), memiliki keamanan pada permainan, sesuai
dengan usia anak, mudah dibongkar dan pasang, mengikuti tabel
antropometri anak- anak sebagai acuan dimensi dalam pembuatan produk.

Produk ini mengaplikasikan gaya desain modern minimalis, sehingga
produk berkesan sederhana, simple. Penyederhanaan bentuk hewan
merupakan salah satu aplikasinya, dengan bentuk organis, menghilangkan
detail detailnya, namun tidak meninggalkan bentuk aslinya sebagai
karakter hewan khas.

Kedepannya, produk bisa dikembangkan dengan motif pada kartu tidak
hanya hewan dari pulau Kalimantan saja, melainkan semua pulau yang ada
di Indonesia, agar dapat dipasarkan ke lebih banyak masyarakat yang ada
di Indonesia.
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Anindita Ratizah Damar Galih, Choirul Anam, S.T, M.Ds

Sepatu Kasual Pria
Berbahan Kulit Kayu Ulin

Sepatu kasual pria dengan desain modern yang berbahan kulit kayu ulin khas
Kalimantan yang di kombinasi dengan kulit nabati. Motif desain pada sepatu ini
adalah pola anyam yang terletak pada bagian samping sepatu. Sepatu ini dibuat
dengan tujuan memperkenalkan budaya Kalimantan kepada masyarakat serta
membantu pengrajin kulit kayu ulin untuk lebih inovatif dalam pembuatan produk
alas kaki.

Konsep desain yang diterapkan dalam produk sepatu kasual berbahan kulit kayu ini
adalah konsep Earth Tone, dimana menurut Hidayatty(2019) seperti namanya, style
earth tone menggabungkan unsur warna bumi seperti cokelat, oranye, putih, hitam, dan
hijau gelap. Warna yang masuk ke dalam konsep Earth Tone adalah warna yang berasal
dari alam, misalnya tanah coklat, warna daun, atau langit berawan. Warna tersebut
dapat menimbulkan kesan earthy, ramah lingkungan, ramah, dan juga berani.

Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, Desain Produk

DESKRIPSI
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ulin, konsep Earth Tone akan membantu menonjolkan karakteristik dari kulit
kayu ulin. Hal tersebut dikarenakan kulit kayu ulin merupakan bahan alam,
sehingga konsep Earth Tone menjadi pilihan untuk diaplikasikan pada produk
sepatu kasual pria ini.

Produk ini terbuat dari material Kulit Kayu ulin yang di baking dengan kain
blacu, dan di kombinasi dengan kulit nabati, pada bagian linning / bagian
dalam sepatu di lapisi dengan kain fisateri kain spons yang berukuran 5mm.
Sepatu ini memiliki ukuran 40 hingga 42. sol yang digunakan adalah sol
rubber dan sol spons. Warna sepatu ini adalah warna asli pada material,
tanpa ada pewarna tambahan. Pada bagian sepatu terdapat anyaman yang
menambah keindahan sepatu kasual pria ini.
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Nama : Anindita Ratizah Damar Galih
Email : anindita050399@gmail.com
Bidang : desain produk

Nama : Choirul Anam, ST., M.Ds.
Email : choirul.despro@itats.ac.id
Keahlian : Desain Produk dan Budaya Visual

PROFIL DESAINER
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Anindita Ratizah Damar Galih, Choirul Anam

Sepatu Kasual Pria Berbahan Kulit Kayu Ulin

Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya / Desain Produk

Dr. Moch. Junaidi Hidayat., ST., M.Ds.

ITEM KURASI
EVALUASI KUALITAS *)

Kurang Cukup Tinggi

Solusi Fungsi menjawab permasalahan
desain yang ditetapkan

v

Tampilan Produk sesuai dengan solusi
fungsi yang direncanakan

v

Kualitas Produk secara keseluruhan sesuai
dengan tampilan produk yang diusulkan

v

*) gunakan symbol “√” (Centang) untuk pilihan
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Solusi Fungsi, secara umum sepatu kasual pria ini masih mengusung fungsi
utama yakni sebagai alas kaki. Selain eksplorasi material alamai berbahan
Kayu Ulin dengan mix material kulit nabati dan pada bagian dalam atau linning
menggunakan kain fisateri kain spons 5mm sehingga tetap nyaman saat
digunakan. Dengan sol rabber dan spons agar tetap aman saat pengguna
beraktvitas.

Tampilan Produk, Aspek tampilan menjadi hal utama dan dieksplore secara
detail oleh desainer, yakni : 1) Ekspose material kayu ulin agar sepatu memiliki
kekhasan baru melalui pendekatan material alami. 2) Mix Material dengan
mengkombinasikan kulit nabati sehinga sehingga tetap memberikan kesan
elegan namun tetap memiliki citra budaya Kalimantan. 3) Konsep Eart Tone
yang diusung mampu diterapkan secara maksimal melalui padu padan warna
coklat hingga kombinasi ornamen pada garris line separu serta ekspose model
anyaman. Melalui pendekatan konsep ini, desainer berhasil menyuguhkan
tampilan sepatu yang tidak hanya elegan saat digunakan, namun kekhasan
material Kayu Ulin menjadi dominasi yang unik sekaligus etnik.

Kualitas Produk, Produk ini selain menjamin tampilan pengguna tetap elegan,
nyaman, dan tentu sylish dalam beraktivitas, produk juga tetap memikirkan
aspek kualitas. Pemilihan material hingga bagian lining serta sol yang
digunakan menjadi konsen dalam mendesain dan mewujudkan model atau
prototype sepatu ini. Pemilihan ukuran sepatu 40-42, kombinasi material
hingga upaya mengolah warna juga menjadi alasan mendasar memperhatikan
selera pasar khususnya kaum dengan segala aktivitasnya.
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Revaldi Putra Hermawan, Alan David Prayogi, S.T., M.T.

Redesain

Kendaraan Taktis
Rescue “Turangga”

“Turangga” adalah merk kendaraan taktis sipil produksi PT.Karya
Tugasanda,yang saat ini digunakan oleh pihak BPBD Gresik sebagai mobil
rescue. Dalam pengembangan kendaraan ini sendiri akan di fokuskan sebagai
kendaraan penyelamaat saat bencana banjir, karena banjir adalah salah satu
bencana yang menahun di kota Gresik,akibat kiriman dari kota di sekitarnya.
Melihat kondisi geografis kota Gresik dengan infrastuktur jalan yang cukup
sempit dan jenis banjir yang berarus.Pengembangan kendaraan ini di fokuskan
pada kemampuan kendaraan untuk melewati medan dengan effisien dan juga
memiliki daya muat angkut yang maksimal, untuk memenuhi kebutuhan operasi
penyelamatan dan evakuasi.

Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya, Desain Produk
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Konsep pengembangan produk ini adalah sebuah mobil penerjang air untuk
evakuasi korban banjir dari titik kritis bahaya bencana ke titik kumpul
evakuasi, pada lokasi yang terlalu sempit untuk dilalui truk dan terlalu berarus
untuk di lalui perahu LCR. Selain itu kendaraan ini juga punya fungsi untuk
mengangkut peralatan dari posko TD menuju lokasi bencana. Adapun
penerapan Amphibi tidak bisa di aplikasikan karena kondisi ketinggian air
banjir serta kepadatan lokasi bencana yang tidak mendukung.

Berberapa fitur yang di tambahkan dari versi sebelumnya adalah, adanya kursi
multifungsi di saf ke 2 untuk menjadi tempat berbaring korban yang harus
berbaring/tidak bisa duduk. Tempat penyimpanan peralatan yang mudah di
jangkau dan terorganisir. Serta bentuk front fascia kendaraan yang di rancang
untuk menghasilkan wave-making yang lebih sedikit yang menciptakan
effisiensi saat menerjang banjir.



S
P

E
S

IF
IK

A
S

I 
D

E
S

A
IN

29 Juli 2021KATALOG KARYA | desprokreartif_1556

Beberapa fungsi di tambahkan seperti kursi pada saf 2 yang di buat custome
untuk memenuhi kebutuhan terkait ruang untuk korban yang tidak bisa duduk.
Fungsi struktur terbuka di bak kendaraan untuk memudahkan penambahan part
ekstensi seperti clamp maupun soft top, dan juga mempermudah pengaturan
ruang pada bagian bak untuk menyesuaikan kebutuhan pengguna. Peletakan
beberapa perlatan juga memanfaatkan ruang tersisa yang mudah di akses.

Terdapat pula akses tangga kecil di bagian belakang bak untuk mengakses bagian
atap kendaraan, untuk mempermudah pengaturan peralatan yang nantinya akan
diletakan pada rak atap kendaraan.
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Nama : Revaldi Putra Hermawan
Bidang : desain produk
Email : revaldi20@gmail.com.
Keahlian : 3D modelling, rendering CAD.

Nama : Alan David Prayogi, S.T., M.T.
Bidang : Desain Produk
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Revaldi Putra Hermawan, Alan David Prayogi, S.T., M.T.

Redesain Kendaraan Taktis Rescue “Turangga”

Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya, Desain Produk

Sigit Firdaus Prayogi, ST., M.Ds

ITEM KURASI
EVALUASI KUALITAS *)

Kurang Cukup Tinggi

Solusi Fungsi menjawab permasalahan
desain yang ditetapkan

V

Tampilan Produk sesuai dengan solusi fungsi
yang direncanakan

V

Kualitas Produk secara keseluruhan sesuai
dengan tampilan produk yang diusulkan

V

*) gunakan symbol “√” (Centang) untuk pilihan
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Desain Turangga karya Revaldi dan Alan tersebut berhasil menawarkan desain
Turangga yang baru dengan tampilan yang memberikan kesan gahar, kokoh
dan bisa diandalkan ketika diterjunkan di medan yang beraneka ragam. Medan
yang akan diterjang adalah medan yang berat, termasuk melalui jalur yang
sulit dilalui dengan kondisi banjir yang berarus deras. Turangga yang dibalut
dengan warna oranye yang dominan sebagai penanda kendaraan penyelamat,
sehingga membantu masyarakat mengenali Turangga ketika berada dijalan
umum. Desain yang ditawarkan dominan pada aspek fungsionalitas dengan
menunjukkan fitur water wading, komponen perlengkapan penyelematan
darurat, fasilitas crew rescue BPBD, dan sarana untuk evakuasi korban
bencana yang membantu dalam proses evakuasi bencana di kabupaten Gresik.
Sentuhan estetika tetap diberikan oleh desainernya dengan mengambil
inspirasi dari tangguhnya kuda dengan mengambil morfologi rahangnya,
sekalipun masih kurang terlihat dalam desainnya serta urgensinya. Namun hal
tersebut dimaklumi karena kendaraan Turangga ini lebih difokuskan untuk
kendaraan evakuasi, sehingga lebih dominan aspek fungsionalitasnya. Kondisi
demografi kabupaten Gresik yang berbukit bukit berbahan kapur sehingga
rawan banjir berarus ketika intensitas hujan tinggi, serta kesulitan bagi tim
rescue BPBD ketika proses evakuasi korban bencana menjadi tantangan
tersendiri bagi desainer untuk menyelami kebutuhan riil lapangan dari anggota
tim rescue yang berjumlah 5 orang. Dibutuhkan data pengalaman langsung
dari tim rescue BPBD ketika proses evakuasi untuk mengetahui kebutuhan riil
sehingga fitur-fitur desain terlihat lebih natural. Namun secara umum desain
Turangga Tugas Anda karya dari Revaldi dan Alan ini memiliki kebaruan dari
tampilan desain yang lebih fresh serta dilengkapi dengan fitur-fitur
keselamatan, medis dasar dan peralatan evakuasi yang lebih lengkap.
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Shiddiq Arifin Dwi Putra, Faza Wahmuda, S.T., M.T.

Desain Fesyen Aksesoris

Khas Kalimantan Timur

Merupakan sebuah produk fesyen aksesoris dengan desain yang mengangkat
unsur atau tema tentang kebudayaan lokal khas yang ada di daerah Kalimantan
Timur. Beberapa kebudayaan lokal khas Kalimantan Timur yang diangkat yaitu
mengenai kebudayaan khas Suku Dayak dan Kutai Kartanegara Kalimantan
Timur yang diterapkan pada produk fesyen aksesoris ini.

Konsep desain dari produk fesyen aksesoris dengan budaya lokal khas
Kalimantan Timur adalah produk fesyen aksesoris dengan tema unsur
lingkungan serta penerapan berbagai budaya lokal khas Kalimantan Timur,
dengan menggunakan gaya desain modern minimalis yang dipadukan dengan
gaya desain tradisional.

Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, Desain Produk

DESKRIPSI
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Material utama yang digunakan pada produk fesyen aksesoris kacamata, jam
tangan, dan gelang adalah material kayu ulin khas Kalimantan Timur. Pada
produk jam tangan dan gelang menggunakan material tambahan yaitu full
grain leather pada bagian strapnya. Pada bagian frame dan leg kacamata
terdapat simbol sumpitan yang merupakan senjata khas Suku Dayak. Pada
bagian case dan strap jam tangan terdapat bentuk motif ukiran khas Suku
Dayak. Pada bagian beaded (bagian kepala) gelang terdapat bentuk
kombinasi antara Lembuswana dan kepala Hudoq dan bagian strap gelang
terdapat bentuk motif sisik dan sirip dari sebuah naga Erau.
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Nama : Shiddiq Arifin Dwi Putra
Alamat : Kalimantan Timur, Kota Samarinda
Email : siddiq.arif@yahoo.co.id
Bidang : Desain Produk

Nama : Faza Wahmuda, ST., MT.
Email : faza.despro@itats.ac.id
Keahlian : Desain Produk dan Lingkungan Berkelanjutan

PROFIL DESAINER
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Shiddiq Arifin Dwi Putra, Faza Wahmuda, S.T., M.T.

Desain Fesyen Aksesoris Khas Kalimantan Timur

Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, Jurusan Desain Produk

Hamdan Bahalwan, S.T., M.Ds.

ITEM KURASI
EVALUASI KUALITAS *)

Kurang Cukup Tinggi

Solusi Fungsi menjawab permasalahan
desain yang ditetapkan

√

Tampilan Produk sesuai dengan solusi fungsi
yang direncanakan

√

Kualitas Produk secara keseluruhan sesuai
dengan tampilan produk yang diusulkan

√

*) gunakan symbol “√” (Centang) untuk pilihan
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Kalimantan Timur, daerah yang kaya akan flora dan fauna. Banyak inspirasi
bisa di ambil dari wilayah Kalimantan Timur, saudara Shiddiq mencoba
mengeksplorasi kekayaan alam Kalimantan Timur, dengan menerapkan
pada desain fesyen aksesoris, dilihat dari kebaruan yang di gagas oleh
saudara Shiddiq, tidak ada sesuatu hal yang bisa di katakan hal baru,
mengingat desain fesyen yang di tampilkan hanya begitu-begitu saja. Akan
tetapi perlu ada apresiasi penuh terhadap tampilan produk yang di buat
oleh saudara Shiddiq, visual yang di tawarkan oleh saudara Shiddiq begitu
pas dan mengena pada indera pengelihatan. Seperti desain pada kaca
mata yang di buat oleh saudara Shiddiq, visualnya begitu pas dengan
perpaduan bidang persegi dan garis tegas lurus pada gagang kaca mata,
yang mencerminkan ketegasan di visual yang di bawakan oleh saudara
Shiddiq. Secara visual konsep yang di sajikan oleh saudara Shiddiq sangat
sederhana dan dapat mewakili apa yang dipahami oleh saudara Shiddiq.
Konsep budaya lokal khas Kalimantan Timur begitu kuat dan terlihat pada
material yang digunakan. Secara kualitas yang di bawakan oleh saudara
Shiddiq, terlihat begitu menyakinkan dan kuat. Seperti yang terlihat pada
material dan juga desain yang di tampilkan pada aksesoris. Secara
keseluuhan tampilan produk aksesoris yang di susulkan oleh saudara
Shiddiq cukup baik dan mungkij jika ini di produksi masal dan di pasarkan
akan memiliki pasar yang cukup baik, tinggal bagaimana bisa di
kembangkan menjadi produk unggulan daerah khas Kalimantan Timur.
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Umi Chusnul Mardiyah, Hamdan Bahalwan.,S.T.,M.Ds

Redesain Alat Bantu CP Spastik Triplegia

Redesain alat bantu fisioterapi mandiri untuk anak cerebral palsy merupakan
sebuah alat bantu yang diperuntukkan untuk anak cerebral palsy spastik triplegia
guna membantu anak –anak saat fisioterapi mandiri dirumah. Alat bantu fisioterapi
ini memiliki kelebihan pada saat penyimpanan dan pemakaian. Alat bantu fisioterapi
ini memiliki beberapa istem yaitu sistem adjustable yang berada pada keempat kaki
produk yang berguna untk menak – turunkan produk sesuai kebutuhan, lalu sistem
portable agar produk mudah saat berlatih berjalan atau memindahkan produk, dan
sistem knockdown dimana sistem bongkar pasang ini terletak pada roda produk
yang dapat dibongkar pasang.

Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, Desain Produk
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Konsep desain yang digunakan pada produk redesain alat bantu fisioterapi mandiri
untuk anak cerebral palsy spastik triplegia adalah konsep yang menggambarkan
produk secara keseluruhan dan menjadi tujuan utama dalam perancangan produk.
Menggunakan konsep Aman dan Mandiri, karena konsep ini mewakili atau sebagai
pernyataan bahwa produk ini memiliki tujuan sebagai alat bantu fisioterapi yang
mengutamakan keselamatan dan keamanan. Dan juga mengambil kata mandiri
karena produk ini merupakan produk alat bantu fisioterapi yang menjadikan anak
cerebral palsy menjadi lebih mandiri dalam latihan fisioterapi. Dan menggunakan
warna warna yang disesuaikan dengan analisis warna pada anak. Sistem yang
digunakan adalah portable, adjustable, joining dan knockdown.
• Material : Pipa Besi, Kulit sintetis, Busa, Besban, Ring sodok, ring jalan, Roda
• Warna : Biru, Hitam, Putih
• Sistem : Adjustable , Portable, Knockdown, Sensor, Joining
• Dimensi : Tinggi maks : 108 cm, Tinggi min : 88 cm, Lebar : 42 cm, Panjang : 49 cm
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Nama : Umi Chusnul Mardiyah
Email : uchusnul0@gmail.com
Bidang : Desain Produk

Nama : Hamdan Bahalwan, ST., MDs.
Email : hamdan.despro@itats.ac.id
Keahlian : Interaksi Manusia dan Manajemen Desain

PROFIL DESAINER
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Umi Chusnul M. , Hamdan Bahalwan ST., M.Ds

Redesain Alat Bantu CP Spastik Triplegia

Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, Desain Produk

Choirul Anam, ST., M.Ds.

ITEM KURASI
EVALUASI KUALITAS *)

Kurang Cukup Tinggi

Solusi Fungsi menjawab permasalahan
desain yang ditetapkan

Tampilan Produk sesuai dengan solusi fungsi
yang direncanakan

Kualitas Produk secara keseluruhan sesuai
dengan tampilan produk yang diusulkan

*) gunakan symbol “√” (Centang) untuk pilihan
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Produk alat bantu fisioterapi yang berguna untuk berlatih berdiri, duduk hingga
berjalan, yang didesain dengan sistem keamanan yang memumpuni dan dapat
membantu anak cerebral palsy untuk meningkatkan fungsi geraknya masih belum
cukup berfungsi secara optimal sebagai solusi dari permasalahan yang telah
diidentifikasi karena masih membutuhkan bantuan pendamping, sehingga perlu
dikembangkan lebih lanjut untuk benar – benar menjadi produk yang bisa
mengatasi permasalahan khususnya kemandirian pengguna dalam meningkatkan
fungsi fungsi fisioterapinya.
Ide dan gagasan yang dipilih oleh peneliti sudah cukup bagus dengan membuat
produk yang dapat mengatasi beberapa permasalahan yang dialami oleh
pengguna. Hanya saja nilai kebaruan yang diaplikasikan belum muncul pada
produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan merupakan produk seperti kursi
yang dapat dilipat pada bagian dudukan, agar dapat dibuat untuk berjalan dan
memiliki roda yang mudah dibawa saat berjalan, disertai sistem keamanan
seperti safety belt dan pengunci roda sehingga dilihat dari segi aspek teknis dan
fungsionalitasnya sudah cukup menjadi solusi, hanya saja kemanan perlu
ditingkatkan, sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi pengguna.
Ditinjau dari segi estetiknya, produk yang dihasilkan masih belum mampu
bersaing dengan produk pendahulunya yang lebih modern dan memiliki fungsi
yang spesifik. sehingga harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan
standarisasi dan pasar.
Tampilan produk cukup sesuai dengan fungsi dan solusi yang ditawarkan, seperti
istilah, Form Follow Function. Sehingga tidak perlu tambahan fitur lainnya. Hanya
saja tetap masih belum mampu bersaing dengan produk competitor atau produk
pendahulunya.
Ditinjau dari segi kualitas, produk yang dihasilkan masih belum mampu secara
maksimal untuk mengatasi permasalahan, uji coba yang dilakukan kepada
konsumen atau pengguna hanya sebatas di pemakaian awal saja, belum ada
variable untuk tolak ukur yang kuat dalam mengatasi permasalahn yang
diidentifikasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, produk ini perlu ditingkatkan
dari aspek : keamanan, kemandirian, kenyamanan, kemudahan, serta nilai
kebaruan yang ditampilkan.
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Laila Jamilah,
Dedy Rachmad Setiawardana. S.Ds., M.Ds . Hapiz Islamsyah .S.Sn., M.Ds

Alat Makan Bambu
dengan Pewarna Alami

NepBoo merupakan produk set alat makan dengan menambahkan unsur sumber
kekayaan Indonesia yaitu material bambu dan rempah-rempah. Kata NepBoo
singkatan dari Genep Bamboo, yang berarti angka enam dalam Bahasa sunda
mewakili bentuk segi enam dan material bambu sebagai bahan utama. Menghadirkan
nuansa baru yang bersifat modern dan bahkan cendrung kaku. Dengan menerapkan
teknik bending dan laminasi pada proses produksi juga pewarnaan dan aroma anti
semut alami yang aman bagi pengguna menjadikan ciri khas pada produk.

Universitas Trilogi, Desain Produk
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Produk ini berbahan dasar bamboo untuk diresto dan café . Bahan pewarnaan
alami yang digunakan yaitu kunyit melalui tahap eksplorasi untuk menentukan zat
senyawa yang lebih banyak agar bisa di aplikasikan dalam perancangan. Aroma
anti semut alami bertujuan menggindari serangga seperti semut dalam pesajian
makanan menggunakan bahan kopi, kayu manis dan cengkeh yang kemudian
disatukan dan direkatkan pada produk.

29 Juli 2021
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Produk yang terdiri dari
gelas, piring ukuran
sedang dan kecil, mangkuk
ukuran sedang dan kecil
dan nampan bermaterial
utama yaitu bambu
dengan menggunakan
jenis bambu petung dan 
andong karena
mempunyai ketebalan dan 
diameter lebih dari pada 
jenis bambu lainnya yang 
tersedia dan memudahkan
proses produksi

29 Juli 2021
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Nama : LAILA JAMILAH
Bidang : Desain Produk

Nama : Dedy Rachmad Setiawardana. S.T., M.Ds
Bidang : Desain Produk

Nama : Hapiz Islamsyah .S.Sn., M.Ds
Bidang : Desain Produk
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Daniel Putra Sutedja Suwignjo, Faza Wahmuda

AKSESORIS INTERIOR
BERBAHAN TEMPURUNG KELAPA

Tempurung Kelapa merupakan bagian kulit kedua setelah serabut dan kulit
terluar yang memiliki sifat lebih keras dari kulit terluar. Material tempurung kelapa
melalui berbagai proses untuk mendapatkan hasil yang dapat digunakan sebagai
bahan untuk pembuatan produk, terutama aksesoris interior seperti lampu duduk,
vas bunga, pigura hiasan dinding, dan jam dinding.

Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, Desain Produk
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Konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penerapan material tempurung
kelapa pada produk aksesoris interior adalah art deco dengan tipe zigzag. Konsep
ini terlihat dari bentuk dasar yang lebar dan secara bertahap menyempit tinggi
keatas menjadi bentuk berundak dengan lebar menyempit yang konsisten.
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Produk yang dibuat adalah lampu duduk, vas bunga, pigura hiasan dinding, dan
jam dinding. Lampu duduk memiliki dimensi panjang dan lebar 12 cm, dan tinggi
36.5 cm. Vas bunga memiliki dimensi panjang dan lebar 8 cm, dan tinggi 16.5 cm.
Pigura hiasan dinding memiliki dimensi panjang 5.5 cm, lebar 23.5 cm, dan tinggi
28 cm. Jam dinding memiliki dimensi panjang 5 cm, lebar 19 cm, dan tinggi 31
cm.



G
A

M
B

A
R

  K
A

R
Y

A

PROFIL DESAINER

29 Juli 2021 KATALOG KARYA | desprokreartif_15 75

Nama : Daniel Putra Sutedja Suwignjo
Email : danielputra3l7r4@gmail.com. 
Keahlian : 3D modeler dan illustrator.

Nama : Faza Wahmuda, ST., MT.
Email : faza.despro@itats.ac.id
Keahlian : Desain Produk dan Lingkungan Berkelanjutan
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Rhicard Ferdinand Adinata, Risa Setia Hapsari, Andy Rachman, S.T.,M.Kom

Game 2D

“The Adventure of Koro”

Game “The Adventure Of Koro” merupakan game yang terinspirasi dari virus corona
yang menyerang bumi saat ini. Merupakan sebuah game yang bergenre 2D
platformer. Game ini dapat dimainkan oleh 1 pemain. Tipe permainan adalah single-
player platformer game dimana pemain bertujuan untuk mendapat vaksin corona di
garis finish tanpa mengalami kekalahan saat melewati atau melawan virus corona
yang menghadang.

Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, Teknik Informatika
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Konsep dari perancangan game ini adalah pemain utama atau player yang
dapat bergerak sesuai sumbu x (kiri dan kanan) serta melompat keatas. Untuk
menggerakan pemain atau player dengan menggunakan tombol pada
keyboard. “A” untuk bergerak ke kiri, “D” untuk bergerak ke kanan, “spasi”
untuk melompat, “J” untuk mengeluarkan skill, “K” untuk menembak.

Terdapat 3 level, dan disetiap level memiliki world dan musuh yang berbeda,
semakin tinggi level maka tingkat permainan akan semakin sulit dan terdapat
berbagai macam virus / enemy.
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Pada awal permainan dimulai akan tampil menu utama yang menampilkan 2
button “Play” dan “Exit”, ketika button “Play” ditekan maka akan pindah ke
halaman “level”, ketika button “Exit” ditekan maka akan keluar dari permainan.

Pada halaman menu “level” pemain dapat memainkan level 1 terlebih dahulu,
setelah level 1 selesai maka selanjutkan level 2 , dan setelah level 2 selesai maka
level 3. Dalam permainan player dapat menembakan peluru berupa vaksin dan
virus / enemy yang terkena serangan akan hancur.
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Nama : Andy Rachman, S.T.,M.Kom
Bidang : Teknik Informatika

Nama : Rhicard Ferdinand Adinata
Email : richardadinata123@gmail.com.
Bidang : Teknik Informatika

Nama : Risa Setia Hapsari
Bidang : Teknik Informatika
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Devina Bella Tesyalonika, Yohanes Firananta, S.T., M.M.

Desain Perhiasan
Dengan Konsep Glamor Fancy

Perhiasan pengganti emas atau perhiasan imitasi yang dirancang khusus untuk
memenuhi kebutuhan gaya hidup wanita usia 13-35 tahun yang mewakili
karakter dan ciri khas disetiap serialnya, menampilkan kesan berkelas dan
mewah yang ditujukan untuk memenuhi selera menurut klasifikasi segmen
tersebut.

Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya, Desain Produk
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Dalam proses 
perancangan desainer
berkolaborasi dengan
salah satu UKM 
perhiasan imitasi yang 
berada di Gempol
Pasuruan. Konsep desain
perhiasan didapatkan
dari menggabungkan
DNA UKM tersebut
dengan karakteristik dan 
selera konsumen akan
penggunaan perhiasan
terhadap setiap segmen
usia. Lalu dikerucutkan
dengan pengambilan
objek sebagai perwakilan
dari cerminan segmen
usia tersebut. Desainer
mendapatkan tema
besaran yaitu Glamor 
Fancy yang berarti
berpenampilan menarik
untuk bertingkah laku
yang nantinya terdapat 3 
nama serial turunan
sesuai klasifikasi segmen
antara lain serial 
spectacoaster, serial 
sparklegam dan serial 
charmine.
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Secara estetika desainer mengaplikasikan objek-objek yang menjadi perwakilan
dari setiap segmen usia tersebut. Dimana saat konsumen melihat perhiasan ini
akan langsung merasakan karakter seperti apa yang akan disampaikan pada
setiap bentuk perhiasan. Sehingga konsumen akan mengetahui untuk usia berapa
perhiasan ini saat di jual. Karena akan terlihat jelas secara visual kesesuaian
desain dengan konsumen yang memakainya. Pada serial pertama desainer
mengaplikasikan salah satu objek wahana bermain yaitu rollercoaster, serial
kedua salah satu objek dari symbol dan alur film drama korea dan serial ketiga
salah satu objek jenis bunga yaitu gardenia. Dari segi warna desainer
menggunakan warna-warna cerah dan elegan yang diaplikasikan pada permata.
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Nama : Devina Bella Tesyalonika
Alamat : Jl. Dapuan Bendungan IV/9 Surabaya
Email : Devinabella.db@gmail.com
Bidang : Desain Produk (Jewelry Design, Graphic Design, 
Sketch, Research Development Product)

Nama : Yohanes Firananta, S.T., M.M.
Bidang : Desain Produk
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Erfan Nofiansyah, Dita Andansari,ST., M.Ds

Tas Selempang
Ulap Doyo, Kulit dan 
Kayu

Merupakan sebuah produk apparel yaitu Desain Tas Selempang Berbahan Kain Ulap
Doyo, Kulit,Dan Kayu Khas Kalimantan. Terdapat perpaduan kulit hewan asli ( genine
leather ) dan kayu meranti yang diaplikasikan pada bodi tas. Terdapat tambahan
kain ulap doyo dibagigan depan tas untuk Menampilkan kain dan motif khas daerah
Kalimatan timur serta bentuk menarik dari serat kayu meranti.
Konsep dari perancangan produk ini adalah sebuah produk yang menggabungkan
tiga bahan yaitu ulap doyo,kulit dan kayu dengan fungsi utama sebagai tas untuk
aktifitas sehari hari.

Politeknik Negeri Samarinda, Desain Produk
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Spesifikasi yang diterapkan pada produk tas selempang ini adalah dapat
digunakan oleh pria maupun wanita (unisex). Dengan menampilkan ciri khas
daerah yaitu kain ulap doyo yang berasal dari Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun material yang digunakan pada produk jam tangan ini adalah bahan
utama yang terbuat dari perpaduan antara kayu meranit dan kulit asli /
genuine leather sebagai material tas.
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Nama :  Erfan Nofiansyah
Bidang :  Desain Produk
Keahlian :  Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
Email :  erfannofiansyah88@gmail.com

Nama : Dita Andansari,ST., M.Ds 
Bidang : Desain Produk

PROFIL DESAINER
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Nurika Chandra 
Yunita Fitra Andriana, S.Ds., M.Ds. Dedy Rachmad Setiawardhana, ST., M.Ds

Sweet Lilac
dari Eksplorasi Serat Alami

Indusri fashion di Indonesia bergerak sangat cepat, beragam desain dan rumah
mode tumbuh, salah satu yang sedang diminati adalah desain dengan konsep
berkelanjutan atau sustained, produk dengan judul Sweet Lilac ini
Mengeksplorasi serat kapuk menggunakan teknik jahit horizontal, Serat kapuk
memiliki daya serap yang baik terhadap pewarna alami. Pada eksplorasi ini
membuat 3 produk yaitu, Vest, Outer dan Sling bag.

Universitas Trilogi, Desain Produk

DESKRIPSI

Eksplorasi serat kapuk ini akan dijadikan
bahan baku tekstil untuk produk fashion
yang mampu meningkatkan nilai pakai

KONSEP
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dipakai di iklim rendah. Pada produk vest memiliki ukuran Lebar 53cm,
Panjang 58cm, Lingkar Lengan 40cm, Lingkar dada 98cm, vest ini juga
memiliki 2 kantong bagian depan yang berukuran Lebar 14cm, Panjang 17cm.
Kantong pada vest ini cukup besar guna menyimpan handphone, uang,
handsanitizer, card holder dan lain sebagainya, cocok dipakai ke acara non
formal, hangout dan lain sebagainya. Sedangkan pada produk outer memiliki
ukuran Lebar 54cm, Panjang baju 78cm, Panjang lengan 55cm, Lebar Bahu
14cm, Lingkar Lengan 20cm, Lingkar dada 98cm. Outer ini sangat cocok
dipakai acara formal. Untuk produk sling bag Produk sling bag ini berukuran
18cm x 14cm x 7cm, memiliki 2 kantong terbuka dan 1 kantong resleting,
Panjang Sling Bag 38cm, selain di slempang tas ini memiliki fungsi hand bag
yang dapat dijadikan tas jinjing, tas ini cocok dipakai hangout karena ukuran
nya yang mini dan memiliki fitur kantong yang banyak. Target market untuk
produk fashion ini adalah wanita pengusaha, public figure yang berumur 20-
25 tahun, feminime
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Nama : Nurrika Chandra 
Bidang : Desain Produk.

Nama : Yunita Fitra Andriana, S.Ds., M.Ds. 
Bidang : Desain Produk

Nama : Dedy Rachmad Setiawardhana, ST., M.Ds
Bidang : Desain Produk

PROFIL DESAINER
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Fauzul ilmi, Hamdan Bahalwan, ST., M Ds.

Shuttle Van
Anak Cerebral Palsy Spastik

Merupakan kendaraan eletrik yang khusus untuk antar jemput anak berkebutuhan
khusus di YPAC Surabaya yang memiliki kapasitas sesuai dengan kebutuhan antar
jemput di YPAC Surabaya dan mampu mempermudah pengguna untuk naik dan
turun dari kendaraan dan lebih fleksibel untuk digunakan dalam kota Surabaya
karena dilengkapi dengan fitur tangga miring dan dimensi kendaraan yang tidak
terlalu besar

Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, Desain Produk
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Mengusung konsep safety and happiness, fitur yang disediakan mampu mengunci
dan memberikan perasaan aman, dengan suasana dalam kabin yang dibawa
membawa kebahagiaan dan mempermudah mengontrol emosi anak di dalam
kabin

Adapun teknologi seatbelt 4 titik yang mengunci kursi roda , dan tangga miring
untuk memudahkan proses naik dan turun dari kabin serta kendaraan elektrik
untuk mempermudah proses produksi lowfloor .
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Fungsi tangga miring untuk mempermudah kursi roda mengakses kabin dengan
proses naik dari belakang dan turun dari samping ini bertujuan untuk menjaga
flow dari akses masuk dan keluar (rekomendasi).

Menggunakan fitur dashboard yang telah terintregrasi yang dapat memudahkan
pantauan penguncian yang belum tepat.

Teknologi kendaraan elektrik, memudahkan proses produksi kendaraan lowfloor
yang mempengaruhi sudut kemiringan tangga miring
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Nama : Fauzul ilmi
Bidang : Desain Produk, perancangan transportasi darat, 
fesyen , illustrasi dan speed rendering.

Nama : Hamdan Bahalwan, ST., MDs.
Email : hamdan.despro@itats.ac.id
Keahlian : Interaksi Manusia dan Manajemen Desain
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Yohana Ekawati , Agatha Dinarah Sri Rumestri, S.T., M.Ds. 

Produk Fashion 
dengan material Eceng Gondok

Tujuan dari di buat nya produk ini Membantu mengembangkan bahan pengolahan
eceng gondok yang inovatif sehingga menambah nilai penjualan produk.
Menyediakan inovasi desain busana aksesoris untuk menjawab kebutuhan generasi
milenial. Generasi millenial perempuan dengan rentang usia produktif 18-35 tahun.
Aksesoris fashion yang terbuat dari eceng gondok akan berfokus pada proses

eksperimen material dengan perawatan penggunaan terbaru bahan kimia NaOH dan
proses styling produk.

Institut sains dan teknologi terpadu Surabaya, Desain produk
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Konsep design yang diusung dalam produk ini terinspirasi dari bunga bangkai.
Dimana Bunga bangkai memiliki presentasi bahawa keindahan bukan hanya
dari nama ataupun bentuk,namaun di lihat dari keunikan yang ada di dalam
nya. Sama seperti produk ini dimana memiliki karakter,kuat
misterius,berani,namun lembut dan anggun. Warna wanra merah muda dan
biru mempresentasikan feminim dan tenang sekaligus memberikan kesan
easy going.
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Produk fasion ini menggunakan material utama yaitu eceng gondok,dimana
eceng gondok di olah dengan menggunakan cairan NAOH,lalu di beri pewarna
sehingga memiliki warna yang menarik,eceng gondok tersebut di bentuk
dengan cara di kepang,di anyam dan di simpul. Lalu sebagai finishing
rangkaian eceng gondok itu di beri lapisan kulit sintetis dan kain katun.
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Nama : Yohana Ekawati
Alamat : Pondok maritim indah UU 66/68,Surabaya
Telp : 089530120403
Bidang : Desain Produk

Nama : Agatha Dinarah Sri Rumestri, S.T., M.Ds. 
Email : agatha@stts.edu 
Bidang : Desain Produk
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Agus Budi Utomo, Royke Vincentius F., ST., M.Ds

Jam Tangan
Tempurung Kelapa dan Kayu Palet

Merupakan sebuah produk fashion yaitu jam tangan dengan memanfaatkan limbah
tempurung kelapa dan limbah kayu palet sebagai material utama . Terdapat pula
perpaduan kulit hewan asli ( genine leather ) yang diaplikasikan pada strap jam
tangan. Menampilkan motif khas daerah Kalimatan timur pada strap jam tangan
serta bentuk menarik dari pecahan tempurung kelapa yang dipadukan dengan dial
jam tangan mebuat produk jam tangan tesebut memiliki nilai estetika sehingga
membuat pengguna jam tangan tersebut terlihat menawan.

Politeknik Negeri Samarinda, Desain Produk
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konsep dari perancangan produk ini adalah sebuah produk yang memanfaatkan
limbah tempurung kelapa dan limbah kayu palet sebagai material utama produk
agar limbah tersebut dapat dieksplor menjadi bahan yang bernilai jual tinggi.
Adapun nilai estetis yang diusung adalah tampilan dial yang dipadukan dengan
pecahan tempurung kelapa agar memberikan tampilan beda pada produk jam
tangan sebelumnya.
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Spesifikasi yang diterapkan pada produk jam tangan ini adalah dapat
digunakan oleh pria maupun wanita (unisex). Dengan menampilkan ciri khas
daerah yaitu motif “ Linsang Senja “ yang berasal dari Provinsi Kalimantan
Timur.

Adapun material yang digunakan pada produk jam tangan ini adalah bahan
utama yang terbuat dari limbah tempurung kelapa dan limbah kayu palet
serta menggunakan material kulit asli / genuine leather sebagai material strap
jam tangan.

Produk jam tangan ini pula menampilkan nilai estetis yang diterapkan pada
dial jam tangan sehingga memberikan perubahan pada jam tangan lainnya.
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Nama :  Agus Budi Utomo
Bidang :  Desain Produk
Keahlian :   Adobe Photoshop , Adobe Illustrator, Autocad, 
3DS MAX, Corel Draw, Sketsa gambar
Email :  agusbudiutomo474@gmail.com

Nama : Royke Vincentius F., ST., M.Ds.
Bidang : Desain Produk
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Rizqi Rachmadhana, Choirul Anam., ST., M.Ds.

Desain
Jam Tangan Remaja
dari Kayu ulin

Zylon merupakan sebuah produk jam tangan yang terbuat dari kayu ulin dengan
motif khas kalimantan yang menjadi ciri khas dari produk jam tangan zylon. Jam
tangan zylon menyediakan 1 set jam tangan kayu yang dapat digunakn pria
maupun wanita dengan 2 jenis strap, strap kayu dan strap kulit dalam 1
kemasan.
Konsep yang diaplikasikan pada produk jam tangan remaja dari kayu ulin ini
adalah minimalis. Desain minimalis adalah desain yang dipreteli, menghapus
bagian-bagian yang tidak perlu, hingga hanya meninggalkan elemen-elemen
pentingnya saja. (HinaYana, 2021) Minimalis meruapa desain dimana produk
memiliki bentuk yang sederhana. Pengangaplikasian motif pada strap jam
tangan kayu ini adalah motif belang hatta dan motif enggang yang merupakan
salah satu motif khas di samarinda.

Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, Desain Produk

DESKRIPSI
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Dimensi:
Diameter jam tangan 40 mm dengan tebal jam tangan 10 mm, panjang strap
jam tangan 180 mm
Komponen
Bodi jam tangan yang terbuat dari kayu ulin, Dial/tempat waktu jam, Jarum
jam tangan, Crown/pengatur waktu jam tangan, Penutup belakang jam
tangan menggunakan sekrup., Mesin jam tangan, Strap yang terbuat dari kulit
dan kayu., Kuncian strap menggunakan material yang sudah ada di pasaran.
Sistem : Sambungan Strap Spring bar join , kuncian buckle yang sudah ada
dipasaran, penutup belakang screw-on,
Material : Bodi jam tangan menggunakan kayu ulin dan strap dari kulit
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Nama : Rizqi Rachmadha
Email : rizqi.rachmadhana@gmail.com
Bidang : Desain Produk

Nama : Choirul Anam, ST., M.Ds.
Email : choirul.despro@itats.ac.id
Keahlian : Desain Produk dan Budaya Visual

PROFIL DESAINER
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Desain Sepatu Sneakers
Cerita dan Harapan untuk RUU 

Aldy Saputra, Detyo Campoko, S.T., M.Sn

Sepatu merupakan hasil kritikan untuk RUU lewat sebuah desain sepatu. Sepatu
merupakan sepatu lari maupun dapat digunakan sebagai sneakers. Sepatu juga
memiliki keunikan tersendiri pada bagian lace. Rancangan telah dibuat pada tahun
2019 lalu sebagai penugasan salah satu mata kuliah. terdapat berbagai cerita,
seperti harapan dan efek yang mungkin terjadi mengenai RUU.

Institut Sains dan Teknologi Tepadu Surabaya, Desain Produk
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Konsep desain rancangan sepatu terinspirasi dari adanya demo dalam rangka
penolakan RUU. Pada rancangan terdapat cerita dan keinginan dari banyak
orang pada saat itu, terdapat penutup pada tali yang menggambarkan
sulitnya kehidupan jika RUU tetap disahkan pada saat itu. lalu pada bagian
belakang sol sepatu terdapat tanda silang sebagai simbol penolakan. Dan
pada bagian upper belakang terdapat material transparan, yang mengartikan
keinginan dari banyak orang yang transparan dengan apa yang terjaddi di
pemerintahan. Dan warna dominan yang digunakan adalah merah dan putih
sesuai dengan warna bendera Indonesia dan porsi warna merah yang lebih
banyak sesuai dengan bendera negara Indonesia.
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Karena sepatu saat ini sudah menjadi sebah lifestyle, hingga sepatu khusus
untuk berolahraga juga biasa dipakai untuk keseharian. Demikian pula dengan
rancangan sepatu diatas, sepatu hanya ditujukan sebagai lifestyle dan dapat
digunakan untuk kebutuhan keseharian.
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Nama : Aldy Saputra
Email : saputraaldy101@gmail.com. 
Bidang : Desain Produk memiliki keahlian dalam mendesain
secara manual maupun digital.

Nama : Detyo Campoko, S.T., M.Sn
Bidang : Desain Produk
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Shafa Fahira Islamey, Ramadhan S. Pernyata, S.Ds., M.Ds

Aaru Tas Santai Motif Ulap Doyo

Pulau Kalimantan memiliki kekayaan budaya berupa tekstil tradisional yang
menyimpan keunikan dan kekhasan tersendiri. Salah satu produk tekstil tersebut
adalah tenun Ulap Doyo.Minimnya pengolahan Ulap Doyo dalam bidang desain
produk membuat Ulap Doyo menjadi kurang eksis di kalangan anak muda. Tujuan
perancangan produk ini adalah untuk memperkenalkan kain tenun khas Kalimantan
Timur kepada anak muda. Cantik dan wanita memiliki hubungan yang erat. Aaru
mengingatkan kembali pada setiap perempuan bahwa cantik merupakan kebudayaan
dan identitas yang selalu diwariskan dari wanita kepada setiap wanita yang lahir.

Politeknik Negeri Samarinda, Desain Produk



S
P

E
S

IF
IK

A
S

I 
D

E
S

A
IN

Aaru diambil dari nama salah satu kebudayaan Kalimantan yang sudah
hampir ditinggalkan. ‘Telingaan Aaru’ adalah budaya memperpanjang daun
telinga dengan dipasangnya anting dari logam guna mempercantik diri.

Definisi cantik memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Meski
sering sepaham, namun setiap insan bisa berbeda dalam mendefinisikan
kecantikan.
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Nama : Shafa Fahira Islamey, A.Md.Ds
Bidang : Desain Produk.

Nama : Ramadhan S. Pernyata, S.Ds., M.Ds
Bidang : Desain Produk

PROFIL DESAINER
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Muhammad Rizky Aly, Panji Bagaskara P.S, , Andy Rachman, S.T.,M.Kom

Game Augmented Reality
Murmur Adventure

Merupakan sebuah game yang mengusung teknologi AR (Augmented Reality).
Game murmur adventure ini dapat di mainkan dengan menggunakan sensor
kedipan mata di android maupun IOS yang nantinya akan dijalankan melaului
platform Instagram untuk dijadikan filter agar bisa dimainkan oleh user. Game
mumur adventure ini sederhana namun unik yang dapat menghibur pengguna
dikala waktu luang diakeranakan kemudahan pengaksesan game karena hanya
dengan mengaktifkan filter pengguna sudah bisa menjalankan game.

Konsep dari perancangan desain game murmur adventure ini adalah mengusung
tema alam liar dan biologi. Game ini mengusung tema alam liar dan biologi
dikarenakan untuk penganalan satwa dan tumbuhan yang ada di dalam hutan
agar pengguna dapat lebih mencintai satwa dan tumbuhan melalui game.
Dalam game ini mengusung teknologi face tracking dengan teknologi tersebut
dapat mendeteksi kedipan mata pengguna yang digunakan untuk menjalankan
karakter dalam game.

Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, Teknik Informatika

DESKRIPSI
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Teknologi yang diterapkan dalam game murmur adventure ini
menggunakan face tracking (Mengikuti Gerakan Wajah) yang bertujuan
untuk mendeteksi kedipan mata pengguna agar menjalankan karakter
loncat dan menghindari rintangan yang ada. Setiap karakter berhasil
menghindari rintangan yang ada maka akan mendapatkan poin jika gagal
melewati rintangan karakter mati dan pengguna mengulang dari awal
permainan.

Desain dalam game ini menggunakan ilustratasi 2D dikarenakan genre
game ini sendiri adalah platform game yang berjalan dari awal sampai
akhir menggerakkan latar belakang game agar karakter berjalan melewati
ritangan.
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Nama :Muhammad Rizky Aly
Email : rizkyaly20.ra@gmail.com 
Bidang : Teknik Informatika

Nama : Panji Bagaskara Putra Sugiarto, 
Email : panjibagas3@gmail.com 
Bidang : Teknik Informatika

Nama : Andy Rachman, S.T.,M.Kom
Bidang : Teknik Informatika

PROFIL DESAINER
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Andi Ramlan, Hamdan Bahalwan., ST., M.Ds.

Board Game
Perilaku Sosial Anak Prasekolah

Permainan “PETUALANGAN PENSI” adalah sebuah permainan papan digital 3D
yang bertujuan untuk menanamkan perilaku sosial pada anak prasekolah.
Perilaku sosial yang diterapkan pada permainan ini berdasarkan sila-sila
Pancasila, yang implementasinya dapat diterapkan pada anak prasekolah.
Permainan ini dimainkan oleh minimal 2 pemain dan maksimal 4 pemain.

Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, Desain Produk
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Konsep yang diaplikasikan pada permainan papan ini adalah Colorful dan
petualangan.

Permainan papan akan dihiasi dengan berbagai warna, hal ini untuk menarik
perhatian anak prasekolah pada permainan papan dan untuk membuat anak
menjadi semangat ketika akan bermain permainan papan. Konsep
petualangan diterapkan agar pemain dapat merasakan suasana dalam
lingkungan permainan.

Nama dari permainan papan ini adalah “Petualangan PENSI”. Nama ini
diambil dari konsep permainan yaitu petualangan dan kata “PENSI” diambil
dari kata “penuh interaksi” yang bermakna kan bahwa dalam permainan ini
pemain akan sering berinteraksi dengan pemain lainnya.
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Dimensi:
Panjang: 58 cm, Lebar: 43 cm, Tinggi 22 cm.

Komponen
Papan permainan, Monitor + Panel Touchscreen, Android TV Box, Speaker,
Stopkontak 2 lubang, Kartu tantangan.

Sistem
Penutup papan permainan menggunakan sistem engsel. Engsel yang
digunakan adalah engsel sendok. Pada laci papan permainan tidak
menggunakan rel laci.

Material
Material utama yang digunakan adalah material kayu. Kayu yang
digunakan adalah kayu multipleks.
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Nama : Andi Ramlan
Email : andiramlan21@gmail.com
Bidang : Desain Produk

Nama : Hamdan Bahalwan, ST., MDs.
Email : hamdan.despro@itats.ac.id
Keahlian : Interaksi Manusia dan Manajemen Desain
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Muria Ilham Priharto, Choirul Anam., S.T., M.Ds.

Board Game Kooperatif
Untuk Tunanetra

Volcan adalah sebuah board game accessible yang ramah terhadap penyandang
disabilitas netra, dimana tunanetra degan keterbatasan penglihatan oleh karena itu
perancangan produk ini berfokus pada orientasi lewat indra perabaan. Memiliki fitur
yang permukaan yang timbul serta terdapat tulisan braille mempermudah tunanetra
untuk memainkannya

Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, Desain Produk
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Konsep desain yang di usung oleh peneliti adalah permainan accessible atau
ramah terhadap disabilitas, dari gambar di atas dapat dilihat papan menggunakan
sistem knock down atau lepas pasang yang menggunakan sistem penguncian agar
ketika sudah di gabungkan papan tidak akan terurai atau lepas dengan bagiannya,
dan sistem stacking berfungsi sebagai pendukung mekanisme permainan.
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Board game di buat dengan teknik 3d print dengan menggunakan material PLA
yang bersifat sangat ringan sehingga mudah dibawa. Desain timbul pada papan
berfungsi sebagai penunjuk arah atau jalan pada saat bermain, ini menggunakan
menggunakan material akrilik berketebalan 2mm. Desain kartu menggunakan
bahan art karton 310 gsm yang diberi aksen tulisan atau huruf braille yang
menerangkan isi pada kartu tersebut.

Dimensi keseluruhan dari board game ini adalah 35 x 35 x 10 cm, dengan bobot
kurang lebih sekitar 500 gr
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Nama : Muria Ilham Priharto, 
Email : ilham 7740@gmail.com
Bidang : Desain Produk

Nama : Choirul Anam, ST., M.Ds.
Email : choirul.despro@itats.ac.id
Keahlian : Desain Produk dan Budaya Visual
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Metta Alvionita Heriyanto, Sigit Firdaus Prayogi, S.T., M.Ds.

Eco-Hygge
KnockdownFurniture Set

Merupakan set furniture bergaya skandinavia untuk restoran dan café yang terdiri
atas meja, side chairs, dan stool. Furniture ini terbuat dari sampah plastik daur ulang
sebagai aksi nyata dalam mengurangi sampah plastik. Selain itu, Eco-Hygge furniture
set menggunakan sistem knockdown untuk memudahkan pengiriman dan
pemasangan, tanpa memerlukan keahlian khusus dalam pertukangan.
Perancangan ini merupakan hasil kolaborasi dengan Robries Gallery, yaitu
ecopreneur asal Surabaya yang memproduksi dan menjual produk-produk berbahan
limbah plastik dari papan hingga furniture. Produk-produknya juga sudah terjual di
mancanegara.

Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya, Desain Produk
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Set knockdown furniture untuk restoran dan café dari limbah plastik ini
berkonsep eco-hygge. Eco dari kata ecology menggambarkan desain yang
ramah lingkungan. Hygge itu sendiri berasal dari bahasa Danish. Hygge adalah
konsep hidup di Denmark (bagian dari Skandinavia) yang menciptakan
atmosfer yang hangat dan menikmati hal-hal kecil dalam hidup bersama orang-
orang terdekat. Dalam hal ini, desain set furniture tersebut diharapkan dapat
memberikan suasana yang hangat dan nyaman agar pengunjung restoran dan
café betah menongkrong. Penerapan konsep desain ini pada interior restoran
dan café dapat memberikan kesan menarik, unik, kreatif, instagramable, dan
ramah lingkungan kepada pengunjung.
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Knockdown furniture set ini bertipe standard height dan cocok digunakan untuk
suasana indoor. Pemilihan warna monokrom pastel disesuaikan dengan konsep
desain, dimana warna khas gaya skandinavia harus didominasi warna netral .

Desain ini menggabungkan material plastik daur ulang dan kayu sehingga sesuai
dengan konsep eco-hygge. Plastik daur ulang yang digunakan berupa lembaran
plastik yang kemudian dipotong sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan.
Kayu jati solid diaplikasi pada bagian kaki meja, kursi, maupun stool untuk
memberikan kesan natural, sesuai dengan ciri khas gaya desain skandinavia.

Furniture ini menerapkan sistem puzzle yang kemudian diperkuat dengan baut L
dan sekrup, sehingga lebih kokoh dan awet.
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Nama : Metta Alvionita Heriyanto,
Email : alvportfolio@gmail.com 
Bidang : Desain Produk

Nama : Sigit Firdaus Prayogi, S.T., M.Ds.
Bidang : Desain Produk
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Dewi Marzuqo, Faza Wahmuda ST.,MT.

Eksplorasi Eceng Gondok
Aksesoris Interior

Produk diatas adalah produk hasil dari eksplorasi eceng gondok kering. Produk
aksesoris interior yang dihasilkan berupa cermin, lampu hias, papan pasak
(pegboard), dan jam dinding. Produk ini menerapkan warna – warna earthtone
atau warna – warna bumi. Sebuah produk aksesoris interior dengan konsep
earth tone dapat memberikan nuansa yang tenang dan akan memberikan kesan
yang hangat.
Konsep dari perancangan desain produk aksesoris interior ini adalah dengan
menerapkan warna – warna earthtone atau warna – warna bumi. Warna earth
tone adalah salah satu warna yang menjadi tren dan banyak digemari baru-baru
ini. Konsep desain earth tone merupakan sebuah konsep desain yang
menggunakan permainan warna dengan unsur-unsur bumi seperti tanah, air,
dan tumbuhan. Permainan warna seperti hazelnut, moka, krem, dengan
sentuhan warna-warna hijau di dalamnya menjadi sebuah kombinasi yang
menarik bagi konsep desain earth tone. Sebuah produk aksesoris interior
dengan konsep earth tone dapat memberikan nuansa yang tenang dan akan
memberikan kesan yang hangat. Kesan hangat yang muncul pada warna-warna
ini akan membuat penghuni merasa nyaman.

Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, Desain Produk
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Produk aksesoris interior yag dihasilkan ada 4 macam. Diantaranya, Cermin
dengan dimensi 20x30cm, lampu hias 20x45cm, papan pasak ukuran
20x40cm, dan jam dinding dengan ukuran 25x50cm. Semua produk
menggunakan material yang sama yaitu eceng gondok kering, dan
penggabungan dengan material lain yaitu kayu serta besi sebagai
kerangkanya. Pembentukan dilakukan dengan cara membelah eceng menjadi
lembaran lalu dipotong berpola dan penggabungan dengan cara direkatkan
dengan lem dan dijahit. Permainan warna yang digunakan yaitu warna seperti
hazelnut, moka, krem, dan coklat di dalamnya menjadi sebuah kombinasi
yang menarik bagi penerapan konsep desain earth tone.
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Nama : DEWI MARZUQO 
Alamat : JL.H.ABDUL RAHMAN 27A SEDATIGEDE,SDA 
Email : marzuqodewi@rocketmail.com
Bidang : Desain Produk

Nama : Faza Wahmuda, ST., MT.
Email : faza.despro@itats.ac.id
Keahlian : Desain Produk dan Lingkungan Berkelanjutan

PROFIL DESAINER
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Febby, Rony H, ST., M. Sn

Tas Selempang Rajut dan 
Limbah Tempurung Kelapa

Tas ini adalah tas selempang yang menggunakan bahan dasar utama rajut dan
limbah tempurung kelapa yang sudah diolah melalui beberapa teknik sehingga
layak menjadi ornamen atau penghias tas nantinya. Tujuan dari perancangan ini
adalah untuk menghasilkan desain tas yang berbeda yang terbuat dari rajut dan
limbah tempurung kelapa, nantinya bagian tempurung kelapa ini akan diolah
menjadi element estetis sehingga menghasilkan produk yang berbeda dari
sebelumnya. Tas ini didesain untuk tas santai yang menemani aktifitas kaum
wanita karena tas ini dapat memuat banyak barang bawaan seperti charger
smartphone, smartphone, dompet, peralatan makeup wanita (contohnya
lipstick, cushion), dan barang lainnya.

Politeknik Negeri Samarinda, Desain Produk
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konsep dari perancangan produk ini adalah sebuah tas selempang khusus untuk
perempuan remaja dewasa dengan fungsi utama sebagai tas untuk aktifitas sehari
hari. Menggunakan material utama benang rajut nyilon cream muda dan bahan
pendukungnya yaitu limbah tempurung kelapa yang dijadikan element estetis
penghias tas.

Memiliki bentuk yang simple seperti pada umumnya. Dan benang yang digunakan
memiliki tekstur yang kuat dan mengilap, serta tas ini dapat memuat banyak
barang bawaan wanita yang.
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Spesifikasi yang diterapkan pada perancangan produk ini menggunakan bentuk
yang unik dan simple, lalu tersedianya strap panjang dan pendek berbahan rajut.
Dengan memiliki dua kantong yang mana satunya berada didalam dan satu
berada didepan, menggunakan kuncian duck tounge lock, dan swivel eye bolt
snap dan ring D juga yang paling utama adalah tas ini berbahan utama rajutnya
dan tempurung kelapa hanya digunakan sebagai aksen ornamen saja. Dan sesui
dengan fungsinya Tas Selempang Rajut Kombinasi Limbah Tempurung Kelapa ini
digunakan untuk tas santai dan cocok untuk dibawa saat berpergian dan
berkumpul dengan kerabat. Maka tas ini akan menjadi salah satu sarana
pengenalan kepada masyarakat sekaligus alat bantu bawa yang memenuhi
kebutuhan aktivitas target utama pasar.
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Nama : Annisah Febby Azzahrah
Email : azzahrahfebby@gmail.com
Bidang : Desain Produk
Keahlian : Mengaplikasikan Ps, Ai, Corel, Autocad, 
Photography, Editing Photo, Merajut, Drawing Skecth

Nama : Rony H, S.T., M.Sn.
Bidang : Desain Produk
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Baghus Pradana Putra, Christin Mardiana, ST., M.Sn

Tas Compact 
Content Creator Videografi

Tas Compact Content Creator Videografi ini mengusung konsep compact yang
dimana semua peralatan kebutuhan yang dibawa oleh videografer menjadi lebih
ringkas dan praktis. Dengan beberapa kompartemen seperti kompartemen
untuk drone, kompartemen mirrorless, slot untuk tripod, dan beberapa detail
barang bawaan kecil yang lain.

Konsep desain dari tas ini yaitu mengadopsi bentuk dari lensa kamera yang
merupakan suatu bentuk keidentikan dari seorang videografer. Bentuk lensa
kamera yang disematkan kedalam elemen tas bertujuan untuk menambah kesan
identitas si pengguna.

Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, Desain Produk
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Spesifikasi dari tas videografi ini yaitu menyediakan kompartemen khusus
untuk peralatan seperti drone, kamera mirrorless, slot untuk tripod dan 
peralatan kecil yang lainnya.
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Nama : Baghus Pradana Putra
Bidang : Desain Produk
Instagram : @baghusss @tn.banteng (portfolio)
Email        : tn.banteng@gmail.com

Nama          : Christin Mardiana, ST., M.Sn.
Email           : christin.despro@itats.ac.id
Keahlian : Interaksi Manusia dan Manajemen Desain

PROFIL DESAINER
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Agus Irhan Budi Pratama, Mochamad Junaidi Hidayat, ST., M.Ds.

Pemanfaatan Eceng Gondok
Untuk Furnitur Ekspor

Produk Pemanfaatan eceng gondok untuk furniture ekspor ini berupa produk
Bench yang terbuat dari rangka kayu kamper untuk dudukan dan rangka besi
pipa untuk sandaran yang dibalut dengan anyaman eceng gondok dengan teknik
anyam lilit, untuk kaki bench terbuat dari plat besi yang ditekuk sedemikian
rupa. Bench ini memiliki ukuran panjang 140 cm, lebar 60 cm, dan tinggi
dudukan 50 cm. Produk Bench ini di rancang dengan acuan standart ekspor.
Finishing bench ini menggunakan bahan yang ramah lingkungan yaitu cat
Biovarnis Clear Coat sebagai pelapis eceng gondok dan pada besi menggunakan
dua lapisan, pada lapisan pertama menggunakan epoxy sebagai dasar dan
lapisan kedua menggunakan cat waterbase putih.
Konsep dari perancangan produk ini adalah produk Bench yang dapat digunakan
di hotel, cafe maupun ruang tunggu lainnya. Produk ini menggunakan gaya
desain Scandinavian yang lebih memprioritaskan fungsional dan penggunaan
warna soft sesuai dengan tren gaya desain furniture di tahun 2021.

Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, Desain Produk

DESKRIPSI



S
P

E
S

IF
IK

A
S

I 
D

E
S

A
IN

Produk Bench ini dapat digunakan di Hotel, Café maupun ruang tunggu
lainnya. Bench ini memiliki ukuran panjang 140cm, lebar 60cm dan tinggi
dudukan 50cm.

Dudukan Bench terbuat dari rangka kayu yang dibalut dengan anyaman eceng
gondok dengan teknik anyam lilit. Untuk rangka sandaran terbuat dari besi
pipa berukuran ¾ inci dan penambahan material eceng gondok untuk bagian
tengah. Untuk kaki Bench terbuat dari plat besi dengan ketebalan 6 mm.

Proses pelapisan menggunakan Biovarnis clear coat pada anyaman eceng
gondok dan pada rangka besi menggunakan dua lapisan yaitu lapisan
pertama menggunakan epoxy sebagai dasar dan lapisan kedua menggunakan
cat waterbase ramah lingkungan.
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Nama : Agus Irhan Budi Pratama

Alamat : Kramat Jegu Rt05 Rw01 Dsn. Klutuk, Taman, Sda

Email : irhanaguspratama@gmail.com

Bidang : Desain Produk

Nama : Dr. Junaidi Hidayat, ST., M.Ds.
Email : junaidi.despro@itats.ac.id
Keahlian : Desain Produk dan Budaya Visual

PROFIL DESAINER
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Alifia Ayu Rahma Putri, Ningroom Adiani, ST.M.Sn

Desain Laundry Shoes Truck

Merupakan sebuah mobil cuci sepatu untuk masyarakat yang memiliki kesibukan di
rumah dan tidak dapat melakukan aktivitas keluar rumah, memerlukan jasa
pencucian sepatu dengan sistem keliling. Maka muncul ide jasa pencucian sepatu
keliling, agar bisa memudahkan masyarakat tersebut untuk mencucikan sepatu. Jasa
pencucian sepatu keliling dapat menjangkau tempat tinggal konsumen, baik di area
perumahan maupun di area perkampungan. Pada area yang memiliki kapasitas jalan
yang cukup lebar sehingga dapat dilalui oleh kendaraan.

Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, Desain Produk
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Konsep desain yang akan
diaplikasikan pada 
laundry shoes truck 
untuk cuci sepatu keliling
adalah Clean design.
Clean dalam Bahasa 
Indonesia menurut KBBI 
adalah bersih, bebas dari
kotoran, jelas dan rapi. 
Jadi clean design yang 
dimaksud yaitu untuk
penggunaan bentuk yang 
simple atau sederhana, 
sehingga membuat
produk terlihat ringkas, 
rapi dan barang dapat
dibawa semua dengan
rapi.
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Desain mobil menggunakan desain pada pintu utama dan pada eksterior kabin
box diberikan warna biru karena mencuci sepatu identik dengan air dan air
identik dengan warna biru, sehingga digunakan warna biru pada mobil dan kabin
kendaraan. Pada kabin kendaraan sudah dimodifikasi dengan bukaan kanan dan
kiri sehingga pelanggan dapat melihat sisi kanan dan kiri saat pengerjaan
pencucian sepatu, begitu pula pekerja saat mengerjakan pencucian sepatu
mendapatkan udara yang lebih sehingga tidak terjadi kepanasaan saat
pengerjaan.
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Nama : Alifia Ayu Rahma Putri (Lifia), 
Email : lifiaayu22@gmai.com, 
Bidang : Desain Produk, menguasai aplikasi corelDRAW, Adobe 
Photosop, Adobe Iustrator

Nama : Ningroom Adiani, ST., M.Sn.
e- mail : ningroom.despro@itats.ac.id
Keahlian : Desain Produk dan Lingkungan Berkelanjutan
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Rizal Firmansyah, Hamdan Bahalwan., S.T.,M.Ds

Redesain Interior
Bus Tingkat Sleeper Class

Merupakan sebuah desain interior sebuah bus tingkat yang dapat digunakan
untuk tidur dengan kenayamanan ekslusif dimana penumpang bisa menikmati
perjalanan sambil tidur dengan ruang privasti tersendiri .

Konsep yang di usung pada desain ini adalah Luxury ekslusif yakni memberikan
kesan mewah dengan material yang terpilih serta teknologi yang memadai dan
memiliki privasi yang sangat terjaga dengan konfigurasi 1:1 total 15 seat

Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, Desain Produk
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kenyamanan saat naik kendaraan seperti kursi yang bisa di oparasikan
dengan remot yang didukung reclening dengan electric sehingga
memudahkan penumpang mengatur tempat duduk. Kemudian untuk
entertaiment sistem yang di gunakan adalah TV 32 inch yang dapat di
operasikan dengan remot pada konsol samping pada cabin penumpang
Kemufian terdapat penimpanan cukup luas pada samping cabin penumpang
untuk menyimpan barang bawaan penumpang. Material : Untuk kursi
menggunakan kombinasi kulit sintetis dan bludru, untuk bagian cabin
menggunakan kayu dyang di lapisi kulit untuk mrnambah kesann mewah.
Warna : warna yang di gunakan adalah biru dan hitam karena warna biry
memberikan kesan tenang dan hitam memeberikan kesan warna yang netral
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Nama : Rizal Firmansyah
Email : Lewongadoh11@gmail.com
Instagram : @Ricael_trans
Bidang : Desain Produk

Nama : Hamdan Bahalwan, ST., MDs.
Email : hamdan.despro@itats.ac.id
Keahlian : Interaksi Manusia dan Manajemen Desain

PROFIL DESAINER
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Omar Mukhtar, Faza Wahmuda, ST., MT.

Merupakan sebuah Rak yang bisa dibongkar pasang dengan tujuan agar penerbit
Zifatama bisa menjual bukunya selain di toko buku yakni di acara seminar,
workshop dan sebagainya.

Konsep dari perancangan produk ini adalah Informatif yakni memberikan
informasi mengenai buku Zifatama dan Minimalis modern yakni mengutamakan
efiseinsi ketika rak dibawa. Adapun teknologi yang terdapat pada Rak Display ini
adalah Layar LCD sebagai media informasi berisi informasi buku yang disajikan
maupun buku Zifatama lainnya di Google Playbook . mengusung warna Hitam
dan Abu-abu sebagai warnanya.

Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, Desain Produk

Desain
Rak Display Portable Zifatama
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Fungsi yang diterapkan pada perancangan produk ini adalah sebagai sarana
media informasi pada produk display berbasis digital dan sistem knock down
pada rak untuk dapat dibongkar pasang yang dapat membantu penerbit
Zifatama menjual bukunya ditempat lain selain Toko buku.
Material : Aluminum sebagai kerangka, Multiplek sebagai material utama,
Aklirik sebagai penunjang estetik
Dimensi : Panjang : 40 cm, Lebar : 40 cm, Tinggi : 140 cm
Warna : Hitam dan Abu-abu
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Nama : Omar Mukhtar,
Bidang : Desain Produk
Keahlian : Kartunis dan Animator di Zayyan Animation
Studio.
Email : zayyan613@gmail.com dan IG : @Justmukhtar613

Nama : Faza Wahmuda, ST., MT.
Email : faza.despro@itats.ac.id
Keahlian : Desain Produk dan Lingkungan Berkelanjutan

PROFIL DESAINER



DESKRIPSI

29 Juli 2021KATALOG KARYA | desprokreartif_15140

Bernadino Prasetyo Hermanto, Setya Ardhi, S.T., M.Kom.

Alat Pelipat Baju Otomatis

Alat lipat baju otomatis merupakan sebuah alat yang diciptakan untuk
mempermudah kegiatan melipat baju. Dengan pengoperasian sekali tekan membuat
kegiatan melipat baju menjadi lebih mudah, cepat, dan hemat tenaga guna
meningkatkan produktfitas dari usaha laundry, pabrik baju, maupun untuk
penggunaan pribadi sehari-hari.

Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya, Teknik Elektro
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Konsep dari perancangan alat ini adalah alat yang memiliki desain yang ringkas,
kuat, dan tidak memakan banyak ruang saat dioperasikan. Terbuat dari
aluminuim galvanis yang ringan, tahan terhadap karat, dan tahan suhu tinggi.
Dapat dioperasikan dengan mudah oleh pengguna hanya dengan sekali
penekanan tombol dan mampu menyelesaikan proses pelipatan baju dalam
waktu 30 detik.

Adapula fitur lain yang diusung yaitu proses pelipatan baju dengan model tiga
lipatan, kemampuan alat untuk digunakan sebagai meja setrika, dikendalikan
oleh mikrokontroler peforma tinggi dari atmel, metal gear servo motor,
indikator LED, indikator suara dan pengoperasian alat yang hanya
menggunakan sumber daya listrik.
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Alat lipat baju otomatis 
memiliki dimensi 90cm x 
80cm x 30cm dan terbuat 
dari bahan aluminium 
galvanis yang ringan, kuat, 
tahan terhadap karat dan 
suhu tinggi, serta memiliki 
desain yang mampu 
digunakan sebagai meja 
setrika. Dikendalikan oleh 
mikrokontroler ATmega328P 
dan tiga buah MG-996R 
Servo Motor untuk dapat 
melipat baju berukuran S 
hingga M secara otomatis 
dengan tiga proses lipatan 
dalam waktu 30 detik hanya 
dengan sekali penekanan 
tombol. Pada modul 
pengendali tersedia saklar 
power on/off, tombol start, 
LED indikator, buzzer, dan 
input sumber tegangan 12 
VDC hingga 28 VDC yang 
dapat dengan mudah 
didapatkan dari penggunaan 
sebuah power adaptor 
universal.



G
A

M
B

A
R

  K
A

R
Y

A

PROFIL DESAINER

29 Juli 2021 KATALOG KARYA | desprokreartif_15 143

Nama : Bernadino Prasetyo Hermanto
Bidang : Teknik Elektro
No. HP : 082129129521
Email : bernadino.hermanto123@gmail.com

Nama : Setya Ardhi, S.T., M.Kom.
Bidang : Teknik Elektro
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Jesselyn, Pram Eliyah, S.T., M.T.

JARIKU
(Meja, Lemari, Kursi, Kasur)

JARIKU adalah produk Kasur mulifungsi yang juga berguna sebagai Meja, Lemari, dan
Kursi. Produk 4 in 1 ini adalah solusi bagi keterbatasan ruang masyarakat untuk
tinggal dan beraktivitas, karena hemat ruang dan praktis. Bukan hanya sebagai
tempat untuk beristirahat, JARIKU juga mampu menjadi tempat penyimpanan
berbagai barang dengan kapasitas yang memadai. Di dalamnya terdapat kursi dan
bagian yang dapat diubah menjadi meja.

Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya, Teknik Industri
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Masing-masing dimensi dari dari produk JARIKU didesain berdasarkan prinsip
ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang bertujuan mengoptimalkan sistem
manusia-pekerjaannya, sehingga tercapai alat, cara, dan lingkungan kerja yang
sehat, aman nyaman, dan efisien (Manuaba, A. 1981). Dengan desain produk
yang ergonomis ini, diharapkan bahwa JARIKU bisa menjadi produk yang
nyaman dan aman untu digunakan. Segi efisien telah terlihat dari ukuran yang
kompak dan multifungsi.

145
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Material dibuat dari kayu jati untuk memperhatikan segi kekuatan, keawetan,
dan keindahan saat dilihat. Produk ini lebih tahan perubahan suhu atau cuaca
sehingga cocok untuk digunakan di daerah yang memiliki suhu cenderung
hangat ataupun dingin.

Ukurannya dibuat berdasarkan survey terhadap dimensi tubuh manusia,
sehingga nyaman untuk digunakan.
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Nama : Pram Eliyah, S.T.,M.T.
Bidang : Teknik Industri

Nama : Jesselyn
Email :  jesselynlie2886@gmail.com. 
Bidang : Teknik Industri



DESKRIPSI

29 Juli 2021KATALOG KARYA | desprokreartif_15148

Andina Rizky Fitri, Ningroom Adiani, S.T.,M.Sn.

Pemanfaatan Sampah Kresek
menjadi Furniture

Produk furniture yang dibuat berasal dari sampah kantong plastik. Produk yang
dihasilkan adalah stool, meja dan peg board. Sampah kantong plastik yang
digunakan sebanyak 16,7 kg. Sampah kantong plastik ini di panas kan dengan
cara dioven lalu dicetak dan disatukan dengan lem epoxy. Warna dari produk,
menggunakan warna bahan. Kelebihan dari produk ini adalah pada tekstur alami
kantong plastik yang sudah dipanaskan. Produk stool dapat menahan beban
hingga 115 kg.

Konsep desain yang digunakan pada penelitian ini adalah simetris geometri,
karena adanya pengulangan pada pola dan dikomposisi kan pada produk yang
akan dibuat. Warna yang digunakan adalah warna bahan dari kantong plastik itu
sendiri. Bentuk yang digunakan adalah bentuk persegi dan persegi panjang.

Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, Desain Produk
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Pada penelitian ini, peneliti membuat produk furniture yaitu stool, meja
dan peg board. Material yang digunakan adalah kantong plastik, fiber dan 
resin. Resin digunakan sebagai penguat pada produk nya. Stool sendiri
memiliki dimensi 35 x 35 x 40 cm, meja 40 x 40 x40 cm dan peg board 60 x 
60 x 1,7 cm. Pada produk stool menggunakan 6,7 kg sampah kantong
plastik dan 2 kg resin, sedangkan meja 5,6 kg dan 1,7 kg dan untuk peg 
board menggunakan 4,3 kg sampah kantong plastik dan 1,3 kg resin. 
Sistem yang digunakan ada sistem dowel yaitu menggunakan paku dan 
menggunakan lem epoxy juga.  Untuk produk stool dapat menahan beban
hingga 115 kg. 
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Nama : Andina Rizky Fitri
Email : andina99@gmail.com
Bidang : Desain Produk

Nama : Ningroom Adiani, ST., M.Sn.
Email : ningroom.despro@itats.ac.id
Keahlian : Desain Produk dan Lingkungan Berkelanjutan

PROFIL DESAINER
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M.Hasan Al Harits, Choirul Anam, S.T., M.Ds.

Desain Sepeda Low Rider
Tenaga Listrik

Produk pengembangan sepeda lowrider tenaga listrik, sepeda listrik dengan gaya
lowrider jenis chopper karena memiliki gaya motor harley dan memiliki
peminatnya sendiri. Tambah lagi sepeda ini didesain dengan tenaga listrik agar
dapat menambah daya jelajah bersepeda saat digunakan untuk bersepeda
maupun keliling tengah kota sesuai studi aktivitas komunitas. Selain dapat
digunakan dengan tenaga listrik sepeda juga dapat digunakan secara manual
dengan kayuan pedal sepeda agar dapat menjadi alternatif sepeda listrik.

Konsep yang akan di terapkan pada produk sepeda lowrider tenaga listrik ini
adalah Futuristik, dengan warna hitam sebagai warna dasar membuat terlihat
elegan dan warna merah yang sedikit juga membuat terlihat minimalis,karena
cocok menggunakan teknologi seperti LCD, lampu, dan mesin tenaga listrik.
Seakan membuat produk memiliki kesan futuristik.

Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, Desain Produk
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Spesifikasi sepeda lowrider tenaga listrik warna sepeda menggunakan warna
hitam sebagai warna dasar dan menggunakan motif warna merah, stang
sepeda menggunakan stang cruiser, sepeda menggunakan allumium alloy
karena selain tahan korosi material ini sangat ringan, velg depan
menggunakan velg palang, sepeda ini menggunakan penggerak dinamo 48
volt 380 watt, dan menggunakan baterai lithium li-ion dengan kapasitas 48
volt 10 Ah, dudukan atau sadel sepedaa dilengkapi dengan sisibar agar
pengguna dapat bersandar, juga sepeda ini dilengkapi dengan slebor agar
tidak mengganggu saat melewati genangan, selain itu sepeda ini dilengkapi
dengan lampu supaya mampu melewati keadaan gelap.
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Nama : M.Hasan Al Harits
E-mail : malhasan007@gmail.com 
Bidang :Desain Produk

Nama : Choirul Anam, ST., M.Ds.
Email : choirul.despro@itats.ac.id
Keahlian : Desain Produk dan Budaya Visual

PROFIL DESAINER
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Arfiansa Endiarwan, Ratna Puspitasari S.T., M.T

Kitchen Set Minimalis Rumah Kos

Adalah Sebuah produk untuk rumah kos yang tidak menyediakan fasilitas dapur.
Produk ini berfungsi sebagai sarana tempat untuk melakukan aktivitas memasak
bagi penghuni kos yang tempatnya minim ruangan. Terdapat alas untuk tempat
kompor dan alas untuk memotong bahan makanan. Terdapat juga 2 box kotak
yang dapat diletakkan dimana saja, 2 box ini kegunaannya tergantung si
pengguna atau juga dapat digunakan untuk menyimpan hal lain.
Pada rancangan ini peneliti menggunakan konsep minimalis. Minimalis berkaitan
dengan berbagai hal seperti ukuran rancangan yang tidak terlalu besar dan
minim, bentuk rancangan yang sederhana, kombinasi pewarnaan yang tidak
terlalu mencolok tapi memiliki nilai estetik, dan rancangan yang menggunakan
sistem portabel serta knocdown yang dimana terdapat 2 box yang dapat
diletakan disamping meja dan disusun untuk menyimpan berbagai peralatan
lainnya.

Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, Jurusan Desain Produk
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Saat tidak dipergunaan, produk ini bisa dipindahkan dimana saja. Tedapat 2
gagang untuk mengangkat produk ini pada bagian kiri dan kanan. Selain itu,
terdapat juga lemari kecil yang memiliki 2 tingkat layout penyimpanan dan
alas pada tingkat ke2 dapat dilepas apabila peralatan yang disimpan
memerlukan ruang lebih. Tidak hanya itu saja, pada bagian samping kiri
produk terdapat 2 gantungan kecil untuk menggantung peralatan lain seperti
penggorengan, teflon, dll.
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Nama : Arfiansa Endiarwan
Bidang : Desain Produk
keahlian : yang ditekuni desain 3D Furnitur/ interior.
Email : Arfinendiarwan@gmail.com.

Nama          : Ratna Puspitasari, ST.,MT.
Email           : ratna.despro@itats.ac.id
Keahlian : Desain Produk dan Budaya Visual
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Ahmad Nur Rizky Firmansyah, Ningroom Adiani, ST., M.Sn

Desain Display Kolektor Merchandise Idol 
Kpop

Desain display yang digunakan kolektor menyimpan koleksi merchandise dan
juga dapat digunakan menjadi booth atau penanda saat kolektor berada di event
lokal Kpop untuk memudahkan pengunjung event mencari merchandise yang
diminati.

Display yang memiliki 2 sistem yaitu, Mobile dan Freestanding. Sistem mobile
digunakan saat kolektor membawa beberapa merchandise ke event dan untuk
freestanding digunakan untuk koleksi yang ada dirumah.

Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, Desain Produk
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Bagian atas yang memiliki sistem mobile yaitu memakai roda pada bagian
kaki dan bagian kaki yang dapat ditekukmemakai sambungan camlocks yaitu
skrup dan baut. Penempelan pada bagian logo hanya menggunakan double
tape yang dikhususkan untuk bahan acrylic
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Nama : Ahmad Nur Rizky Firmansyah (Firman),
Email : firmandoqq@gmail.com, 
Bidang : Desain Produk

Nama : Ningroom Adiani, ST., M.Sn.
e- mail : ningroom.despro@itats.ac.id
Keahlian : Desain Produk dan Lingkungan Berkelanjutan

PROFIL DESAINER
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Hamdan Bahalwan, Septiyawan Rosetya W, Rachmanu Eko H

Kerajinan Macrame
Bammons.art

Perpaduan dari limbah macramé dan material yang lain. Merancang sebuah
desain baru dari jam, tempat alat tulis, rak dinding, dan yang lain. Pembuatan
desain ini tidak lepas dari limbah yang di hasilkan dari UKM yang bergerak di
bidang macrame. UKM Bammons.art yang berada di kota Gresik. Limbah yang di
hasilkan kemudian digunakan lagi sebagai material tambahan dan material
utama. Pemanfaatan limbah ini, juga membuat harga jual mcarame menjadi
lebih tinggi karena desain yang di rancang merupakan desain baru dan belum
ada di pasaran.

Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya
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Konsep yang diusung
dalam pemanfaatan
limbah macrame ini
adalah elegean. Elegan
dalam kamus memiliki
arti, elok, rapi, anggun,
lemah gemulai, dan
luwes. Penentuan
konsep desain ini
karena material tali
macrame merupakan
material yang mudah
untuk di bentuk dan
sukar untuk di buat
fleksibel, oleh karena
itu, konsep elegan
peneliti usung untuk
pemanfaatan limbah
mcrame ini.
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Hamdan Bahalwan, S.T., M.Ds.
Email : hamdan.despro@itats.ac.id
Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya
Bidang Ilmu yang di tekuni : Desain Produk

Septiyawan Rosetya W, S.Kom., M.Kom.
Email : rossywardhana@itats.ac.id
Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya
Bidang Ilmu yang di tekuni : Informatika

Rachmanu Eko Handriyono, S.T. M.T.
Email : handriyono.rachmanu@itats.ac.id
Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya
Bidang Ilmu yang di tekuni : Teknik Lingkungan
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