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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillah…, puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan keberjahan hidayah-Nya, 

sehingga Peta Jalan (Roadmap) Penelitian Jurusan Desain Produk – Institut Teknologi Adhi Tama 

Surabaya (ITATS) dapat rampung. Ini adalah bagian dari sistem perencanaan sekaligus upaya 

mengembangkan penelitian sejalan dengan Rencana Induk Penelitian Institut sekaligus mendukung 

kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi Dosen Jurusan Desain Produk ITATS. 

 Peta jalan ini disusun dalam 3 (tiga) bidang yang sesuai dengan kompetensi sekaligus fokus 

penelitian di Jurusan Desain Produk ITATS, yakni Desain dan Budaya Visual, Desain dan Lingkungan 

Berkelanjutan, serta Interaksi Manusia dan Manajemen, Namun begitu, Peta Jalan ini disusun sangat 

fleksibel sehingga perkembangan Ilmu Pengetahuan, teknologi, seni dan desain memungkinkan peta jalan 

ini beradaptasi khususnya perkembangan di bidang Ekonomi Kreatif (Ekraf). Tentunya, dengan 

terselesaikannya peta jalan ini maka Dosen dan mahasiswa Jurusan Desain Produk ITATS mampu 

melakukan pengembangan keilmuan dalam bidang Desain Produk secara lebih fokus serta 

mengembangkan penelitian dengan sinergitas multidisiplin lainnya. Melalui peta jalan ini juga diharapkan 

menjadi upaya peningkatan daya saing Jurusan Desain Produk sekaligus peningkatan kualitas hidup dan 

kesejahteraan melalui penelitian yang terus berkualitas. 

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua Dosen Jurusan Desain Produk yang memberikan 

ide serta masukan dan kerjasamanya dalam proses penyusunan Peta Jalan Penelitian ini, terima kasih 

juga kepada Dekan FTSP, LPPM, SPMI serta seluruh pihak yang mendukung penyusunan peta jalan 

penelitian Jurusan Desain Produk ini. 

 

Surabaya, Juni 2021 

Ketua Jurusan Desain Produk 

 

 

 

Faza Wahmuda, ST., MT.. 

 

 

 

 



 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 
Ekonomi Kreatif (Ekraf) yang merupakan salah satu sector strategis dan menjadi kekuatan 

baru ekonomi nasional yang berkelanjutan dan menekankan pada daya pikir melalui kreativitas .  

Perkembangan Ekraf yang terus bertumbuh pesat dan menjadi katalisator ekonomi global dan 

Indonesia. Berdasar  database statistik Ekonomi Kreatif 2016 didapatkan data sebagai berikut : 

 

 

Gambar 1. Data Statistik dan Hasil Survey Ekonomi Kreatif BPS-Bekraf  

Tahun 2016 (Sumber: Survey BPS-Bekraf RI 2017) 

Data di atas menunjukkan trend subsekor Desain Produk masih sangat kurang meski 

mengalami trend meningkat yakni 0.25% pada tahun 2016. Meskipun begitu, kondisi ini menjadi 

dasar penguatan bagi pengembangan desain produk khususnya product research and 

development (R&D) di Perguruan Tinggi. Melalui pendekatan R&D serta upaya sinergitas antara 

penta helix yakni Perguruan Tinggi, Pemerintah, Stakeholder (Swasta), Masyarakat serta 

Komunitas diharapkan bidang Desain Produk semakin meningkat baik luaran hasil penelitian dan 



terlebih hasil penelitian yang bisa diterapkan serta diproduksi secara nyata oleh dunia industri dan 

masyarakat.  

Jurusan Desain Produk ITATS juga dituntut terus mengembangkan fokus penelitian pada 

isu-isu strategis yang terus bergulir seperti pengembangan craft, kemasan, kemaritiman, teknologi 

printing 3 Dimensi, teknologi laser, pengembangan material baru, hingga isu yang bersifat untacit 

knowledge seperti isu produk dan gender, produk dan politik, hingga ranah status sosial. Hal ini 

adalah bagian dari tantangan pengembangan R&D Jurusan Desain Produk seiring dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan desain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB II 

VISI MISI TUJUAN DAN PROFIL LULUSAN 
 

 

2.1. Visi Jurusan  

Menjadi jurusan yang memiliki kompetensi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang desain 

produk  yang inovatif dan berkelanjutan baik regional maupun global. 

2.2. Misi Jurusan  

1. Menyelenggarakan pendidikan desain produk terpercaya dengan standar nasional pendidikan 

2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis inovasi di bidang 

desain produk  

3. Menjalin kerjasama tri dharma untuk menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang 

perencanaan dan perancangan produk. 

4. Menghasilkan lulusan yang mampu beradaptasi dalam menjawab tuntutan kemajuan industri 

di bidang desain produk. 

2.3. Tujuan Jurusan 

3.1. Terselenggaranya pendidikan desain produk terpercaya dengan standar nasional pendidikan 

3.2. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis inovasi di bidang 

desain produk  

3.3. Terwujudnya kerjasama tri dharma untuk menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang 

perencanaan dan perancangan produk. 

3.4. Terciptanya lulusan yang mampu beradaptasi dalam menjawab tuntutan kemajuan industri di 

bidang desain produk. 

2.4. Profil Lulusan 

NO PROFIL LULUSAN DESKRPSI PROFIL LULUSAN 

1 DESAINER PRODUK 

PROFESIONAL 

Sebagai desainer produk yang bekerja secara 
profesional baik mandiri maupun bergabung dengan 
biro. 

2 WIRAUSAHA DESAIN 

PRODUK 

Sebagai desainer produk yang memiliki industri produk 
yang sekaligus menjadi industriawan atau 
wirausahawan di bidang industri kreatif. 

3 BISNIS DESAIN 
Sebagai desainer yang memiliki biro atau konsultan di 
bidang desain maupun menjadi desainer yang sekaligus 
menjadi wirausahawan di bidang desain. 

4 TENAGA PENDIDIK 

DESAIN 

Sebagai pendidik atau pengajar pada instansi 
pendidikan maupun lembaga secara mandiri yang 
bekerja sebagai konsultan pendidikan dibidang desain. 

 

 



BAB III 

PETA JALAN PENELITIAN 
 

3.1. Program Penelitian 

 Perencanaan penelitian yang dilakukan Jurusan Desain Produk ITATS secara umum 

adalah pengembagan Desain Produk yang berbasis pada desain produk dan budaya visual, 

craft, eksperimen material produk, produk dan interaksi manusia, manajemen desain, hingga 

desain dan multisiplin. 

Sebagai upaya mendukung hal tersebut, tim dosen Jurusan Desain Produk ITATS 

membentuk kelompok berdasar fokus penelitian yang disebut dengan kelompok keahlihan 

sehingga perumusan kegiatan penelitian baik secara individu maupun bersama bisa secara 

maksimal dilakukan termasuk upaya pelibatan mahasiswa dalam penelitian. Kelompok 

keahlihan ini, tidak menutup kemungkinan untuk saling bersinergi, baik antara kelompok 

keahlihan maupun multidisiplin keilmuan lain. Kegiatan penelitian tersebut dilakukan dengan 

mengacu pada arah penelitian yang dijabarkan pada peta jalan penelitian sebagai berikut : 

a. Desain Produk dan Budaya Visual 

b. Desain Produk dan Lingkungan Berkelanjutan 

c. Interaksi Manusia dan Manajemen Desain 

 

 

 

 

 

 





3.2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

 

 



 

 

3.3. Peta Jalan Penelitian  

 

 



3.4. Peta Jalan Penelitian Dosen sesuai Bidang Keahlian 

No. Nama Bidang Keahlian 

Road Map Penelitian 

2021 2026 2031 2036 

Penelitian Penelitian Penelitian Penelitian 

1 
Dr. Moch Junaidi 
Hidayat, ST., M.Ds. 

DESAIN PRODUK 
DAN BUDAYA 

VISUAL 

Pengembangan dan 
Eksperimen Kemasan batik 
berbahan alamiah dan 
material baru 

Pengembangan dan 
Eksperimen Kemasan 
Cinderamata  dan Kemasan 
Tradisonal Pesisiran 
berbasis Digital  

Kemasan dan Perubahan 
Budaya Desain Sebagai 
Penguatan Jatidiri UKM 

Peningkatan Kompetensi UKM 
melalui eksperimen Produk 
Kemasan Baru dan Eksebis 
berjejaring Internasional 

2 
Ratna Puspitasari, 
ST., MT. 

DESAIN PRODUK 
DAN BUDAYA 

VISUAL 

Pengembangan desain 
partisi sebagai batas teritori 
dalam hunian masyarakat 
berpenghasilan rendah 

Pengembangan desain 
home decor bagi 
masyarakat berpenghasilan 
rendah 

Pengembangan desain 
dan sistem furnitur 
multifungsi dalam sosial 
budaya masyarakat 

Peningkatan kualitas desain 
produk/kerajinan pada UKM 
melalui pengembangan material 
ramah lingkungan  

3 
Choirul Anam, ST., 
M.Ds. 

DESAIN PRODUK 
DAN BUDAYA 

VISUAL 

Desain produk fesyen 
dengan unsur lokalitas 

Pengembangan material 
sebagai produk fesyen 
berbasis tren pasar  

Pengembangan teknologi 
terhadap produk fesyen  

Pengembangan produk fesyen 
dengan ekplorasi material baru 
berbasis teknologi untuk 
meningkatkan daya saing 

4 
Faza Wahmuda, 
ST.,MT. 

DESAIN PRODUK 
DAN 

LINGKUNGAN 
BERKELANJUTAN 

Eksperimen limbah / 
sampah (organik / 
anorganik ) menjadi produk 
kerajinan 

Pengembangan dan 
eksplorasi berbasis proses 
digital dalam pemanfaatan 
limbah / sampah menjadi 
produk kerajinan 

Eksplorasi material dan 
produk kerajinan limbah / 
sampah berbasis kearifan 
budaya lokal dalam 
mempersiapkan revolusi 
society 5.0  

Peningkatan kualitas SDM IKMA 
melalui eksplorasi material 
limbah / sampah dan produk 
baru yang terkoneksi dengan 
jaringan global 

5 
Ningroom Adiani, 
ST., M.Sn. 

DESAIN PRODUK 
DAN 

LINGKUNGAN 
BERKELANJUTAN 

eksperimen bentuk dan 
struktur yang dapat 
diproduksi secara 
handmade  

eksperimen atau desain 
bentuk dan struktur 
dengan mix media alami 
dan non alami berpadu 
budaya lokal 

eksperimen atau desain 
bentuk dan struktur 
dengan mix media 
berpadu budaya dan 
perilaku masyarakat 
pemakai 

eksperimen atau desain bentuk 
dan struktur paduan gaya 
internasional dengan budaya 
atau perilaku masyarakat 
pemakai 

6 
Christin Mardiana, 
ST., M.Sn. 

INTERAKSI 
MANUSIA DAN 
MANAJEMEN 

DESAIN 

Pemanfaaatan desain 
produk sebagai cara untuk 
menjadikan produk 
unggulan di tiap daerah 

Inovasi Desain produk 
unggulan  pada masing 
masing daerah di Jawa 
Timur 

Peningkatan Inovasi 
Desain produk unggulan  
pada masing masing 
daerah dengan 
menjadikan One Village 
One Produk (OVOP) 

Pemasaran Produk Unggulan 
Daerah  dengan penambahan va 
rian bentuk dan desain menuju 
pasar Asia 

7 
Hamdan 
Bahalwan. ST., 
M.Ds. 

INTERAKSI 
MANUSIA DAN 
MANAJEMEN 

DESAIN 

Ergonomi interface 
speedometer sepeda motor 
matik terhadap perilaku 
pengendara  

pengembangan desain 
interface, berbasis digital 
dengan melihat kaidah 
ergonomi dan safety  

peningkatan desain 
interface dan ergonomi 
melalui pemanfaatan 
teknologi ramah 
lingkungan 

eksplorasi desain interface  dan 
ergonomi  berbasis budaya dan 
tetap mengutamakan safety 
mempersiapkan super smart 
society 5.0 



 

 

3.5. Luaran Hasil Penelitian 

Berdasarkan peta jalan penelitian yang diuraikan di atas, maka 

pelaksanaan penelitian perlu dilakukan upaya diseminasi hasil penelitian dalam 

berbagai forum akademik, HaKI, serta melalui media publikasi ilmiah baik lokal, 

nasional, maupun internasional, seperti : 

• Jurnal Internasional 

• Jurnal Nasional yang dikelola Perguruan Tinggi maupun Asosiasi Desainer 

Produk Industri Indonesia (ADPII) 

• Pertemuan ilmiah tahunan maupun seminar Nasional 

• Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) 

• Buku Ajar 

• Pengayaan materi Ajar 

• Book Chapter 

• Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat 

 

3.6. Indikator Keberhasilan 

Keberhasilan pelaksanaan peta jalan penelitian Jurusan Desain Produk 

ITATS akan diukur keberhasilannya melalui jumlah hasil diseminasi hasil penelitian 

yang dilakukan, baik melalui proposal yang diajukan serta didanai maupun jumlah 

publikasi ilmiah baik nasional maupun internasional. Hal ini disesuaikan dengan 

target capaian pada Rencana Operasional (Renop) Fakultas Teknik Sipil dan 

Perencanaan (FTSP) maupun Institusi. 

 

3.7. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian 

 Pelaksanaan kegiatan penelitian akan dimonitor dan dilakukan evaluasi 

secara berkala, sehingga kegiatan monev dilakakukan setiap bulan baik secara 

langsung dipantau ditingkat Jurusan maupun secara umum ditingkat Fakultas 

maupun Institusi, hal ini untuk menjamin tercapainya target sasaran penelitian 

maupun diseminasi hasil penelitian sesuai dengan peta jalan yang sudah dibuat. 

Pada akhir tahun, setiap dosen sebagai peneliti akan menyampaikan laporan hasil 

penelitian termasuk dokumen penelitian yang telah dipublikasikan.  

 Kegiatan Monev akan dilakukan baik secara internal maupun eksternal, hal ini 

disesuaikan dengan SOP yang telah disusun oleh Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Masyaraka (LPPM-ITATS) serta stadart penelitian yang dibuat Satuan 

Penjaminan Mutu Institusi (SPMI-ITATS). 

 



BAB IV 

PENUTUP 

 

 

Peta jalan Penelitian Jurusan Desain Produk ini disusun dengan upaya kerja keras 

seluruh Tim yang terlibat didalamnya, proses diskusi yang melelahkan dan berbagai pertemuan 

stakeholder yang banyak memberikan masukan bagi kesempurnaan rencana yang disusun. 

Namun demikian, kerja keras belum berhenti sampai pada tahapan dokumen ini selesai 

disusun, akan tetapi dibutuhkan implementasi dengan berbagai rencana yang telah disusun 

dalam dokumen ini. Dengan kata lain, perlu dilakukan upaya kerja yang lebih keras untuk 

benar-benar mewujudkan tercapainya visi misi dan tujuan Jurusan Desain Produk ITATS. 

 

 

 




