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3Dvolume view 
fungsi 3D view dipergunakan untuk melihat volume (umumnya) dari bangunan dilihat secara 

dimensional. klien membutuhkan informasi ini untuk melihat desain awal dibandingkan dengan 

kondisi nyata‐nya. 3D volume view terbagi atas 4 display visual. pertama adalah tampak samping 

depan atas, kedua adalah gambar kerja, ketiga adalah perbandingan dimensi, dan yang keempat 

adalah rendered view (gambar render foto realistis yang disesuaikan dengan kebutuhan). 

ghost view 

exploded view 

model ini dipergunakan untuk melihat rancangan 

awal, dengan tampilan transparan. Fungsi utama 

untuk menganalisa struktur secara menyeluruh. 

Dengan model yang disusun dalam bentuk ghost 

view maka uraian mengenai detail perangkat dapat 

diperlihatkan. 

Sedangkan exploded view dipergunakan untuk 

melakukan review atas komponen‐komponen 

penyusun produk. Fungsi utama dipergunakan 

untuk melakukan analisis menyeluruh atas segala 

aspek produk. 

DISPLAY TEKNIKAL

PRODUK ATAS 
Yosse Desain Produk - ITENAS 98
desain layout : Ari W.

REKONSTRUKSI 3D bawah 
Ari Wibowo - proyek SNVT Padang



“eksplorasi adalah kompleksitas”
membutuhkan informasi dan integritas

Observasi & eksplorasi...
“...Alam telah memberikan segalanya,
Alam wajib dikelola dan dijaga kelestariannya...
dengan cipta, rasa, dan karsa kita, d
kemampuan inovasi, teknologi, dan observasi.”

idukung

HYDROLAND SOLUTION - Health, Safety, & Environment, HSE

LAND DEFORMATION
HYDROLAND COMPETENCE

Teknologi dalam dinamika industri telah 

mengupayakan beragam sumber daya untuk 

memaksimalkan interaksi antara struktur 

dengan terrain (kondisi tanah). 

Deformasi tanah merupakan salah satu fokus 

yang dapat mempengaruhi interaksi stabilitas 

struktur. Berdasarkan terrain Indonesia yang 

unik, maka diperlukan metode inovatif untuk 

melaksanakan observasi dan analisa agar infra-

struktur yang ada dapat mencapai kondisi yang 

durabel dan efisien.

Dengan didukung perangkat sensor presisi, 

support tools yang fleksibel, serta software yang 

diprogram secara mandiri, Hydroland Solution 

berusaha untuk melaksanakan observasi atas 

data dan variabel. Tentunya untuk mendukung 

kebutuhan dinamika industri yang ada. 

Kedalaman pipa

> 3 meter

Deformasi tanah dapat mempengaruhi kondisi 

struktur, lingkungan, serta keselamatan. Maka proses 

untuk melaksanakan survey deformasi melibatkan 

teknologi sensor yang khusus dan multi-purpose. 

Teknologi ini masih didukung dengan realtime sensor 

yaitu kondisi pemantauan dari sentral memanfaatkan 

teknologi telemetri. Sehingga proses pemantauan 

dapat menjadi sistem peringatan dini deformasi tanah 

seperti logsor, keretakan dam, dan lain-lain.

MODEL INSTALASI PERANGKAT SENSOR
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MODEL INSTALASI SENSOR

DEFORMASI KOMPLEKS

kabeladjuster

COMPANY PROFILE

Observe the problem, build solution

COMPANY PROFILE

PT Hydroland Solution
tahun 2011

CLIENT



COMPANY PROFILE

MIDC Metal Industries Development Center
tahun 2005
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NUSA RIZKIA TELE-TRONICS

PT. Nusa Rizkia Tele-tronics

Komp. Dago Asri no.18 Bandung, Tlp. 022-2518165, Fax.022-2513281

email. pt_nuritel@yahoo.com.id

VARIABEL ANALISIS

Dalam persepsi Hydroland Solution, variabel merupakan model data yang telah 
mengalami proses pengolahan. Baik dengan pengolahan format data, rumus, 
aplikasi statistika, atau dengan pembandingan data. Sehingga data yang ada 
mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang dikehendaki. Hasilnya adalah 
sebuah model data yang sanggup mensimulasikan kondisi eksisting serta 
batasan-batasan penerapan struktur, komponen, instalasi, atau parts asal data.

HYDROLAND COMPETENCE

enclosure
data logger / transmitter

metal base

sirkuit elektronik

catu daya

sekrup kalibrasi

data prosesor

elektrolit fluida

sensor digital

ilustrasi & diagram

SURVEY VARIABEL DATA DIGITAL

penempatan 
unit sensor 

lokasi survey data

unit sensor 

pencarian variabel data jembatan; meliputi kekuatan 
konstruksi, titik ayun, sedimen transport, dll

konstruksi jembatan

ekstraksi
konstruksi

diagram variabel data
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Variabel analisis ini dapat diterapkan di 
beragam obyek serta untuk beragam 
tujuan. Pemanfaatan fungsi survey untuk 
mendapatkan variabel dapat diterapkan 
antara lain pada; vulkanologi, analisa 
kekuatan bendung, analisa komponen, 
simulasi konstruksi, simulasi operasi plant, 
tanah longsor, pipeline, sipil, topografi, 
GIS, optimalisasi plant, dan sejenisnya.
Kebutuhan pokok dari fungsi ini hanyalah 
data se-akurat mungkin, serta aplikasi 
dengan kualifikasi khusus.

analisa variabel interference problem di pipa

Bertutur desain grafis,
seperti memaparkan tentang masakan. Ada beragam bumbu, 
bahan, dan cara olah yang akan membuat masakan menjadi 
lezat. Illustrasi, fotografi, warna, layout, serta harmoni juga 
menjadi unsur serta elemen yang membangkitkan desain 
mampu berekspresi.



A

PHOTOGRAPHY

mungkin kami menganggap bahwa fotografi 
seperti halnya puisi. Ada sejuta makna 
disana. Setiap citra memiliki nuansa. 
Fotografi telah diakui sebagai salah satu 
teknik komunikasi visual yang paling 
berpengaruh dalam satu abad ini. Dengan 
demikian selalu kami sadari bahwa fungsi 
foto sebagai wahana komunikasi yang 
atraktif masih tetap berada di urutan atas 
dalam banyak metode komunikasi.



INDUSTRIAL  
FOTOGRAFI

Balai Besar Logam dan Mesin merupakan 
instansi pemerintah yang membawahi industri 
logam dan mesin dalam beragam skala. Berada 
di kota Bandung, Jawa Barat.

PT Pusaka Marmer Indahraya adalah sebuah pe-
rusahaan yang bergerak di bidang industri marmer. 
Merupakan salah satu perusahaan terbesar yang 
berada di Citatah Padalarang, Jawa Barat.



JURNALISTIK  
FOTOGRAFI

Fotografi Jurnalistik 

merupakan salah satu 

metode dokumentasi yang 

saya sukai. Karena keuni-

kan obyek, moment, atau 

karena memang sangat 

sederhana sehingga sering 

terabaikan.



PSI-MOTORIC GAME

Tema teknologi dapat menjadi inti desain yang 

elegan. Rekayasa visual di bidang teknis atau en-

gineering design merupakan paparan yang ber-

beda. Hal ini telah menjadi fokus industri dalam 

memberikan informasi publik guna memahami, 

dan beradaptasi dengan teknologi.

Dengan paparan visual dan bahasa yang seder-

hana, maka metode untuk memahami kreativitas 

dan keindahan dalam desain-desain teknis dapat 

tersampaikan. Yang selalu perlu untuk kami sadari 

adalah bahwa hal teknis selalu lahir dari suatu 

kondisi untuk menciptakan keindahan, impian, 

serta imajinasi.

DESAIN & VISUAL
TEKNIK PRESENTASI



TUGAS AKHIR S1
KAMPANYE

GAMBARAN UMUM,

Hutan di propinsi Jawa Barat memiliki peran sangat penting 

sebagai areal penampungan air tanah dan wilayah tadah hujan. 

Hal ini berbeda dengan hutan di wilayah Kalimantan atau Papua 

yang sebagian besar merupakan hutan produksi. Maka bila 

dirusak terutama ditebang (deforesting) jelas fungsinya untuk 

melindungi wilayah Jawa Barat akan terancam.

PERMASALAHAN,

Dengan banyaknya penduduk dan kota besar, maka efek dari 

kerusakan hutan di Jawa Barat akan saling berkaitan dengan 

banyak aspek. Tidak lagi sekedar kekeringan atau tanah long-

sor saja. Tetapi dapat menimbulkan permasalahan sosial yang 

sangat luas.



POWERPOINT TM

PRESENTASI DESAIN

Asset Management Solution 
Produk Eksposisi

tahun 2011



POWERPOINT TM

PRESENTASI DESAIN

INFRASTRUKTUR KEDEPAN 
Eksposisi Kompetensi Bidang Studi

tahun 2011



POWERPOINT TM

PRESENTASI DESAIN

EKSPOSISI FUNGSI CLINOMETER
Untuk Bencana Deformasi

tahun 2011
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