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Sektor Desain

Industri Kreatif

Materi

• Desain produk

• Desain industri

• Konsultasi identitas perusahaan dan jasa riset
pemasaran

• Produksi kemasan dan jasa pengepakan
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Desain Produk

• Desain dapat diartikan sebagai suatu kreasi
seniman untuk memenuhi kebutuhan tertentu
dan cara tertentu pula. 

• Desain juga dapat merupakan pemecahan
masalah dengan suatu target yang jelas (Archer, 
1965). 

• Sedangkan menurut Alexander (1963) desain
merupakan temuan unsur fisik yang paling 
objektif. Atau

• Desain merupakan tindakan dan inisiatif untuk
merubah karya manusia

RUANG LINGKUP DESAIN PRODUK

a. Desain produk peralatan

b. Desain perkakas lingkungan

c. Desain alat transportasi

d. Desain produk kerajinan (Kriya)

Mendesain produk mempunyai mekanisme yang 
sama dalam berpikir kreatif dalam perancangan
sebuah produk, sehingga produk tersebut
memenuhi nilai-nilai fungsional yang tepat dan
menjadi solusi bagi masalah yang dihadapi
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DESAIN PRODUK KERAJINAN

• Desain produk kerajinan merupakan salah satu
lingkup desain produk yang mengkhususkan diri
dalam pembuatan desain produk kerajinan

• Benda/produk hasil desain produk kerajinan
umumnya lebih menitikberatkan pada nilai-nilai
keunikan (uniqueness), estetika (keindahan), seni
(art), adiluhung, berharkat tinggi, khusus, khas, 
dan kehalusan rasa sebagai unsur dasar.

• Benda-benda hasil produk kerajinan umumnya
dibuat secara berulang, dan dibuat dalam skala 
besar (mass product).
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Faktor-faktor yg harus diperhatikan

• Faktor Performansi: Suatu desain itu harus praktis, 
ekonomis, aman,sesuai dengan kondisi psikologis dan
fisiologis manusia (ergonomic)

• Faktor Fungsi: Suatu desain secara fisik dan teknis
harus bekerja sesuai dengan fungsi yang dituntut

• Faktor Produksi: Desain harus memungkinkan untuk
diproduksi sesuai dengan metode dan proses yang 
telah ditentukan.

• Faktor Pemasaran: Desain dapat dikatakan berhasil jika
jangkauan pasar semakin luas dan masa hidup atau
design lifa dapat bertahan dalam waktu yang lama

• Faktor Kepentingan Produsen
• Faktor Kualitas Bentuk

Desain Industri

• Desain Industri adalah suatu kreasi tentang
bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau
warna, atau garis dan warna, atau gabungan
daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau
dua dimensi yang memberikan kesan estetis
dan dapat diwujudkan dalam pola tiga
dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai
untuk menghasilkan suatu produk, barang, 
komoditas industri, atau kerajinan tangan.
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Jenis Kerajinan tekstil

• Jenis produk kriya tekstil terbagi menjadi dua 
kelompok yaitu: benda hias dan benda pakai atau 
perpaduan dari keduanya. 

• Jenis produk yang termasuk pada benda hias 
diantaranya: hiasan dinding, sarung bantal kursi, 

• Produk kerajinan tekstil yang termasuk benda 
pakai diantaranya: bad cover, sarung bantal, tirai, 
tutup aqua galon, tutup kulkas, taplak meja 
makan, tutup tudung saji, dll.
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Konsultasi identitas perusahaan dan
jasa riset pemasaran

• Layanan konsultasi ini ditargetkan untuk
meningkatkan identitas dan kredibilitas
profesional perusahaan

• Layanan konsultasi akan menentukan dan
melakukan perubahan yang dibutuhkan
berdasarkan data yang diperoleh

• Penelitian Identitas Perusahaan: Layanan akan
meneliti profil klien, latar belakang, visi, misi dan
nilai untuk menciptakan identitas yang menarik
tanpa mengubah identitas perusahaan.

Layanan konsultasi meliputi:

• Penelitian Identitas Perusahaan: Layanan
akan meneliti profil klien, latar belakang, visi, 
misi dan nilai untuk menciptakan identitas
yang menarik tanpa mengubah identitas
perusahaan.
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jasa riset pemasaran

• Jasa layanan berupa penggalian informasi pasar
yang berasal dari berbagai sumber sekunder.

• Secara umum informasi kondisi pasar dapat
diperoleh dari dua sumber data sekunder, yaitu
sumber data internal dan ekternal.

• sumber data ekternal dapat berupa data pasar
yang dikeluarkan oleh berbagai asosiasi industri
atau lembaga/institusi lain yang menyediakan
informasi pasar secara rutin.

Alasan menggunakan jasa konsultan

• Konsultan dinilai mempunyai banyak pengalaman 
yang dapat dijadikan tolak ukur perusahaan

• konsultan dapat memberikan panduan.

• konsultan mampu berpikir out of the box karena 
berada di luar sistem

• Ada juga perusahaan yang justru sadar akan
keterbatasan pihaknya yang tidak mengantongi
kompetensi inti untuk mengelola sendiri sehingga
akhirnya memutuskan menggandeng konsultan.



9/22/2014

8

Produksi kemasan dan jasa
pengepakan

• kemasan unik dan menarik dapat
mendongkrak penjualan produk

• Kemasan unik banyak dipakai di Indonesia 
akhir-akhir ini. Ada kotak kemasan ada yang 
bentuk brick dan ada yang nyeleneh dengan
bentuk tak beraturan. Karena mereka paham
bahwa dengan mempercantik kemasan dapat
meningkatkan daya saing produk.

http://www.ahlidesain.com/tag/kemasan

