


Disain?Disain?
P l k t il d t h• Penggunaan pengalaman, keterampilan, dan pengetahuan
untuk membentuk lingkungan agar sesuai dengan
kebutuhan material maupun spiritual manusia.  

• Proses disain adalah proses yang rasional, logis, dan
berurutan dengan tujuan mengatasi permasalahan
tertentu Proses disain seringkali adalah “problem‐solvingtertentu.  Proses disain seringkali adalah problem solving 
process”,  yang banyak mengandalkan konsultasi dan
konsensus. Prosesnya dimulai dengan identifikasi dan
analisis masalah atau kebutuhan dilanjutkan dengananalisis masalah atau kebutuhan, dilanjutkan dengan
serangkaian kegiatan pengumpulan informasi dan pendapat
atau gagasan yang dilakukan secara berurutan dan
t t kt i dit k l i ti tterstruktur, sampai ditemukannya solusi optimum atas
permasalahan yang dihadapi dan tujuan yang hendak
dicapai.  



DisainDisain
• PARTISIPATORIS lib tk b k ki ti i i ih k• PARTISIPATORIS ‐melibatkan sebanyak mungkin partisipasi pihak

pengguna ke dalam proses desain. Asumsinya, pihak analis dan
perancang memiliki persepsi dan pengetahuan terbatas tentang
pihak yang akan menggunakan sistem khususnya dalam hal carapihak yang akan menggunakan sistem, khususnya dalam hal cara
kerja dan hubungan kerja. Dengan mengundang partisipasi mereka
ke dalam proses analisis dan desain sistem, maka diharapkan
“suara” pengguna akan ikut menentukan cara kerja sistem yangsuara  pengguna akan ikut menentukan cara kerja sistem yang 
sedang dibuat.

• DISAIN INTERAKSI (Interaction Design) berpusat pada upaya
memahami sepenuh mungkin bagaimana seseorang berinteraksimemahami sepenuh mungkin bagaimana seseorang berinteraksi
dengan sebuah gadget atau alat kerja di organisasinya. Pemahaman
ini kemudian menuntun seorang disainer membuat perangkat atau
cara kerja baru berbantuan komputer. Dalam praktiknya, Disainj p p y ,
Interaksi ini mengandalkan kemampuan seorang pengguna secara
rinci mendefinisikan semua langkah dan masalah yang dihadapi
dalam proses kerja sehari‐hari.
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Inquiry – opening up the design problem Implementation – closing down technical solutions

1. Kesepakatan dari semua pemangku
kepentingan tentang rancangan tujuan dan batas‐

5. Rencana bentuk sistem dan hasil akhir

batas kegiatan

2. perubahan yang diperlukan
dalam fungsi dan peran

4. Selidiki kemungkinan 
hambatan dan peluang

6. Perubahan dan
pemasangan

8. Evaluasi : apakah sudah sesuai
dengan yang diharapkan?

3. Validasi perubahan dalam 
organisasi dan sistem

7. Evaluasi oleh pemangku kepentingan: apakah  perubahan 
dapat diterima sesuai dengan tujuan organisasi?

Perubahan organisasional dan teknis berlangsung secara bertahap

P ti i t i I t ktifPartisipatoris ‐ Interaktif

Kreatif ‐ Intuitif

Konsisten – Iteratif (bulak‐balik)
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