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Desain Mobil Amfibi
Evakuasi Korban Banjir

Merupakan sebuah mobil amfibi yang bisa menerjang banjir dengan tujuan khusus sebagai 
sarana transportasi penanganan evakuasi banjir yang menerapkan beberapa teknologi tepat 
guna demi penanganan yang integritas,sigap,cepat,dan memberikan rasa aman kepada korban 
evakuasi.Produk ini pun tentunya bisa menerjang banjir yang tinggi dan dapat mengangkut 
banyak muatan agar pengevakusian lebih optimal.

Trianata Pahlevy, Rizal Firmansyah, Khalilurrahman, Dimas Prasetyo D., Faza Wahmuda
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PROFIL DESAINER
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Nama : Trianata Pahlevy
Email : trianata.pahlevy@gmail.com
Bidang : Desain Produk

Nama : Shiddiq Arifin Dwi Putra
Alamat : Kalimantan Timur, Kota Samarinda
Email : siddiq.arif@yahoo.co.id
Bidang : Desain Produk

Nama : Rizqi Rachmadha
Email : rizqi.rachmadhana@gmail.com
Bidang : Desain Produk

Nama : Andi Ramlan
Email : andiramlan21@gmail.com
Bidang : Desain Produk

konsep dari perancangan produk ini adalah sebuah mobil amfibi khusus untuk penanganan 
evakuasi banjir dengan fungsi utama sebagai sistem alarm, sebagai detektor/pelacak manusia 
saat proses evakuasi, dani dapat mengevakuasi korban banjir saat kondisi telah gelap. 
Menggunakan material baja dan kromium sebagai material bodi mobil, kaca sebagai material 
jendela dan karet sebagai material ban serta kursi di dalam mobil. Adapun teknologi yang 
diusung seperti navigasi gps, kamera thermal, algoritma pendeteksi manusia, layar touch 
screen, dan horn speaker. Memiliki bentuk bodi yang kokoh dan dapat mengangkut banyak 
muatan, dan mengusung warna orange/jingga dan kuning sebagai warna utamanya. 

Fungsi yang diterapkan pada perancangan produk ini ada fungsi sebagai sistem alarm ketika 
proses evakuasi terjadi, berfungsi untuk menyusuri banjir dengan secara terintegritas, 
berfungsi sebagai detektor/pelacak manusia saat proses evakuasi, dan berfungsi sebagai alat 
transportasi evakuasi korban banjir saat kondisi telah gelap atau terhadap kabut tebal. 
Menggunakan material baja dan kromium sebagai material bodi mobil, kaca sebagai material 
jendela dan karet sebagai material ban serta kursi di dalam mobil.  Adapun teknologi yang 
diusung seperti navigasi gps, kamera thermal, algoritma pendeteksi manusia, layar touch 
screen, dan horn speaker. Memiliki bentuk bodi yang kokoh dan dapat mengangkut banyak 
muatan, dan mengusung warna orange/jingga dan kuning sebagai warna utamanya.


