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KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan YME akhirnya kami dapat menyelesaikan perjalanan dinas ke Institut

Teknologi Bandung (ITB). Memenuhi undangan dari Pihak Asosiasi Program Studi Desain Interior

Indonesia (terlampir) kepada ketua Program studi Desain Interior untuk mewakili Universitas Esa

Unggul dalam keikutsertaan prodi untuk pertama kalinya dalam kegiatan temu karya mahasiswa

desain interior dari seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Asosiasi Desain Interior yang

bekerjasama dengan Prodi Desain Interior Institut Teknologi Bandung. Kegiatan ini diselenggrakan

dari tanggal 11 – 13 Agustus 2017 yang diikuti oleh seluruh dosen dan mahasiswa yang ada di

Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada dunia tentang industri pendidikan

interior yang ada di negara kita, sejauh mana keberadaan capaian pembelajaran tenaga desainer

interior saat ini untuk membuat desain-desain yang berkualitas demi untuk meningkatkan nilai

estetik dari produk dan desain hingga dapat bersaing di pasar asia dan pasar dunia. Tidak lupa tim

yang berangkat ke Bandung mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Universitas Esa Unggul

dan Yayasan Kemala Bangsa dan biro-biro terkait atas terlaksananya perjalanan dinas ini. Semoga

hasil Laporan perjalanan dinas kami selama berada ditempat kegiatan dapat berguna untuk Pihak-

pihak yang mempunyai kepentingan.

Terima kasih

Indra G Rochyat, S.Sn., M.Ds.
Kepala Program Studi Desain Interior - UEU
NIK. 203060259



BAB I

LATAR BELAKANG

Berdasarkan undangan dari pihak Asosiasi Prodi Desain Interior, yang dalam hal ini

diwakilkan oleh Kepala Program Studi Desain Interior – ITB , Bapak Prasetyo selaku tuan rumah dari

kegiatan TKMDII 2017 ini, kepada Kepala Program Studi Desain Interior FDIK Universitas Esa Unggul

untuk mewakili Prodi Desain Interior beserta dosen dari program studi. Kegiatan ini diikuti oleh 25

prodi Desain Interior perwakilan seluruh Indonesia yang salah satunya adalah Universitas Esa

Unggul dalam rangka memperkenalkan potensi karya mahasiswa Desain Interior Indonesia yang

diseling oleh pertemuan besar Asosiasi Prodi Desain Interior.

Temu karya Mahasiswa Desain Interior Indonesia (TKMDII) bermula dari keinginan untuk

berkumpul, menyatukan pikiran, dan membuka pandangan baru di dunia desain interior,

mahasiswa-mahasiswa Program Studi Desain Interior dari perguruan tinggi yang berbeda

berkumpul dalam megaproyek bertajuk Temu Karya Mahasiswa Desain Interior Indonesia (TKMDII).

TKMDII adalah suatu kegiatan dua tahunan yang diikuti oleh Perguruan Tinggi se-Indonesia yang

memiliki Program Studi Desain Interior.

Berdasarkan hasil keputusan yang diambil pada TKMDII XI di Solo, tahun 2013, maka pada

tahun 2017 ini, menyajikan karya-karya dengan cara yang lebih inovatif dari tahun-tahun

sebelumnya. Millatina Adhya Mokobombang (Desain Interior 2013) selaku ketua pelaksana TKMDII

XIII menerangkan bahwa desain masa kini tidak melulu harus mengikuti trend yang berkiblat ke

negeri barat. Indonesia yang memiliki beragam kearifan lokal pun nyatanya dapat dijadikan inspirasi

untuk ide desain di masa depan.

ITB selaku penyelenggara kegiatan ini, disamping mengajak dan menggali nilai-nilai

tradisional yang adiluhung ke dalam bentuk dan karya-karya desainnya, juga merupakan ajang

pembelajaran dan perbandingan karya desain yang diangkat kedalam pendidikan tingkat nasional

antar mahasiswa Desain Interior se-Indonesia. Melalui hasil karya desain itu pula mahasiswa

diharapkan terus mengembangkan kreativitas yang tinggi dalam menggali identitas diri, selain

untuk memenuhi standar akademis, juga menunjukan profesionalitasnya sebagai tuntutan stake

holder atau konsumen yang membutuhkan jasanya.



Melalui mata acara baru seperti Gubahan Rasa, Karya Baru Bersama, seminar, workshop,

ekskursi, hingga kongres mahasiswa Desain Interior seluruh Indonesia, TKMDII XIII tak hanya dapat

menarik perhatian mahasiswa Desain Interior itu sendiri, tetapi juga masyarakat secara umum.

“Kita lebih meng-expand acaranya,” ujar mahasiswi yang akrab dengan panggilan Milla ini. Sebut

saja pada mata acara Gubahan Rasa. Karya-karya desainer interior dapat lebih mudah dinikmati

oleh segala kalangan karena pengunjung dapat merasakan sensasi makan jajanan kaki lima dengan

sentuhan nyata karya desainer interior.



BAB II

TIMELINE 11-12 AGUSTUS 2017 DI ITB- BANDUNG

2.1. Catatan Perjalanan

Delegasi Universitas Esa Unggul terdiri dari dua orang dosen yang berpartisipasi selama

TKMDII berlangsung pada tanggal pameran 11 – 13 Agustus 2017 di ITB, Bandung. Universitas Esa

Unggul merupakan satu-satunya institusi pendidikan yang tidak memiliki karya mahasiswa dalam

ajang tersebut, disebabkan mahasiswa UEU baru memiliki semester 1 – 2 sehingga masih dalam

tahap pembelajaran. Peran dosen dan mahasiswa selama pameran berlangsung sangat

berkontribusi satu sama lain dalam mempresentasikan produk karya mahasiswa sekaligus

mempromosikan Universitas Esa Unggul dengan cara presentasi lebih detail hingga memberi brosur

setiap pengunjung. Berikut dibawah ini terlampir perjalanan foto dan keterangan selama di ITB

Bandung antara lain :

10 Agustus 2017, kami menuju Bandung dengan menggunakan transportasi Travel Daytrans.

Perjalanan dari Tangerang pada pukul 12.00 WIB, sedangkan dosen lainnya menggunakan moda

transportasi yang sama dari Grogol, Jakarta pada pukul 11.30 WIB. Perjalanan ke Bandung

ditempuh rata-rata 4 jam. Sesampainya di Bandung kami menuju Hay Hotel Bandung yang sudah

kami pesan sebelumnya melalui situs jaringan online untuk beristirahat sebelum melakukan

aktivitas keesokan harinya.

Gambar 1
Perjalanan menuju Bandung menggunakan Tavel Daytrans



11 Agustus 2017, kami bersiap menyambut opening ceremony di Aula Barat Institut

Teknologi Bandung.

Opening ceremony acara ini dibuka oleh Wakil Rektor ITB Prof. Ir. Bermawi Priyatna Iskandar

sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Sebelumnya telah diberikan kata

sambutan oleh Millatina Adhya Mokobombang (Desain Interior 2013) selaku ketua pelaksana

TKMDII XIII, Dekan Fakultas Senirupa Dan Desain ITB Dr. Imam Santosa , M.Sn., Ketua HDII Jawa

Barat Bapak Wandi, dan Sekretaris Jenderal HDII Pusat Bapak Rohadi. Pada sambutannya, Milla

menerangkan bahwa desain masa kini tidak selalu harus mengikuti trend yang berkiblat ke negeri

barat. Indonesia yang memiliki beragam kearifan lokal pun nyatanya dapat dijadikan inspirasi untuk

ide desain di masa depan. Opening ceremony ini ditandai dengan pemukulan gong oleh wakil rektor

ITB yang dilanjutkan dengan pemberian cenderamata kepada para hadirin atau tamu undangan.

Gambar 2
Pembukaan TKMDII oleh Wakil Rektor Akademik ITB

Setelah acara tersebut di atas dilanjutkan dengan tur berkeliling melihat hasil karya

mahasiswa yang diwakili oleh 25 peserta dari masing-masing perguruan tinggi se-Indonesia, dalam

hal ini karya dari UEU belum dapat tampil. Mahasiswa setiap perguruan tinggi diminta mendesain

area untuk berjualan makanan khas dari Bandung. Semua perguruan tinggi menampilkan ciri khas

masing-masing. Pada area yang sama ditampilkan juga hasil workshop bersama para mahasiswa

dengan HDII setempat.



Gambar 3
Tur mengunjungi stand booth karya Mahasiswa TKMDII 2017

Pada hari ini bertepatan dengan ibadah umat muslim yaitu melakukan shalat Jumat,

sehingga acara dilanjutkan setelahnya. Kegiatan Asosiasi Prodi Desain Interior dilaksanakan di

Gedung Auditorium Senirupa Lantai 2 Fakultas Senirupa. Kegiatan dimulai pada pukul 13.00 WIB

setelah semua tamu undangan melakukan kegiatan pribadinya masing-masing dan makan siang

bersama.

Rapat Asosiasi Prodi Desain Interior (APSDI) dihadiri oleh seluruh perwakilan perguruan

tinggi se-Indonesia yang memiliki program studi desain interior, antara lain:

1. Institut Kesenian Jakarta

2. Universitas Ciputra Surabaya

3. Universitas Esa Unggul Jakarta

4. Institut Teknologi Bandung

5. Universitas Sebelas Maret Surakarta

6. Institut Seni Indonesia Yogyakarta

7. Institut Seni Indonesia Surakarta

8. Universitas Mercu Buana Jakarta

9. Institut Teknologi Nasional Bandung

10. Universitas Bina Nusantara Jakarta

11. Universitas Maranatha Bandung

12. Universitas Ilmu Komputer Bandung

13. Universitas Kristen Petra Surabaya

14. Universitas Telkom Bandung

15. Universitas Pelita Harapan Tangerang

16. Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

17. Institut Seni Indonesia Denpasar



18. Univeritas Tarumanagara Jakarta

19. Universitas Trisakti Jakarta

20. Universitas Indonesia Depok

21. Sekolah Tinggi Desain Interior Bandung

22. Sekolah Tinggi Desain Interior Jakarta

23. Universitas Potensi Utama Medan

24. Universitas Brawijaya Malang

25. Universitas Gunadarma Depok

Perguruan tinggi tersebut di atas hadir dengan perwakilan oleh kepala prodinya langsung

dan ada juga yang hanya diwakili oleh dosen pangkalan dari perguruan tinggi undangan.

Adapun pembahasan yang didiskusikan oleh APSDI adalah sebagai berikut:

1. Kepengurusan APSDI yang baru untuk periode yang akan datang

Dalam hal ini kepengurusan lama memang belum juga dikukuhkan oleh para anggota yang

terdaftar, sehingga kepengurusan lama mencantumkan gagasan kepengurusan baru.

2. Melakukan pendataan terkini yang tergabung dalam keanggotaan APSDI

Banyaknya prodi Desain Interior yang belum terdaftar sebagai anggota APSDI termasuk UEU

sehingga diharuskan melakukan pendataan ulang agar dapat memudahkan pemberian

informasi atau apapun yang berkaitan dengan APSDI

3. Penetapan zona /clustring APSDI

Bertujuan untuk melakukan penyebaran informasi disesuaikan dengan daerah terdekatnya.

4. Dasar asesor akreditasi BAN PT dalam penelaahan kurikulum berbasis KKNI

APSDI diharuskan secepatnya mensahkan kurikulum berbasis KKNI agar anggota yang

tergabung dari asosiasi ini dapat menselaraskan dengan yang diminta oleh pemerintah

melalui program akreditasi.

5. Jurnal ilmiah Bersama

Gagasan ini dikemukakan agar desain interior menghasilkan tulisan-tulisan ilmiahnya dari

dosen-dosen yang ada sekarang ini khususnya bisan ke-desain interior-an.

6. Penetapan ketua dan sekjen baru APSDI

Terpilih secara aklamasi bahwa untuk periode yang akan datang  masih menggunakan

struktural yang lama dengan formasi yang tidak berubah.



Gambar 4
Peserta APSDI

Gambar 5
Sambutan ITB sebagi Tuan Rumah Rapat APSDI

Gambar 6
Delegasi APSDI se-Indonesia



12 Agustus 2017 kegiatan di TKMDII sudah mencapai puncaknya yaitu dikhususkan pada

pameran karya mahasiswa dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kemahasiswaan. Kami

melakukan kunjungan untuk melakukan studi banding karya mahasiswa dan manajemen kelola

desain interior di ITB. Kegiatan ini kami lakukan sampai menjelang tengah hari hingga persiapan

kembali menuju Tangerang dan Jakarta pada sore hari.

Gambar 7
Suasana TKMDII 2017



BAB III

HASIL DAN DAMPAK

3.1 Hasil

Bagi kami selaku dosen maupun mahasiswa yang ikut berpartisipasi dalam TKMDII 2017

merupakan pengalaman yang tak ternilai yang belum tentu didapatkan dilain kesempatan,

networking dengan sesama anggota APSDI dimana networking ini sangat diperlukan untuk menjalin

kerjasama dalam hubungan nasional dan International. Juga membuka wawasan yang lebih luas,

mengingat disana tempatnya para pelaku industri desain interior dalam aspek akademik dari

pelbahai perguruan tinggi di Indonesia.

Selain itu kami juga melakukan Promosi Universitas Esa Unggul di Bandung yang dimana

antusiasme peserta terhadap Universitas Esa Unggul umumnya dan FDIK Khususnya sangat besar.

Banyak anggota APSDI yang lain sangat mendorong kami untuk bergerak lebih aktif lagi dan lebih

maju dalam hal pengembangan desain interior di Universitas Esa Unggul dengan keunikan desain

Interior Transportasinya.

3.2 Dampak

Kami Kembali akan di Undang oleh APSDI untuk pertemuan berikutnya dengan agenda yang

membahasa kelanjutan dari pembahasan pada pertemuan kali ini. Dimana pada pertemuan

sekarang banyak sekali gagasan-gagasan dari kami yang akan berdampak bagi kemajuan Desain

Interior secara umum dan Desain Interior UEU secara khususnya.



Lampiran

1. Undangan

2. Kegiatan

3. foto













Get Special Prices with Traveloka App
Dapatkan harga spesial dengan Traveloka App
Book with Traveloka App and get special prices everyday!
Pesan pakai Traveloka App dan dapatkan harga spesial tiap harinya!
Scan QR code to download FREE Traveloka App
Scan kode QR ini untuk mendownload gratis Traveloka App

Hotel Voucher
Voucher Hotel
Itinerary ID
Itinerary ID

1010074935
Booked and payable by
Traveloka
Hay Hotel Bandung
Jalan Truno Joyo No. 19 , Bandung, Indonesia, 40115
Phone / Telepon : +622225029696
Check-out / Check-out

12 Aug 2017 / 12 Agt 2017
12:00
Check-in / Check-in

10 Aug 2017 / 10 Agt 2017
14:00
Booking details / Detail Pesanan
Guest / Tamu Irma Damayantie
Guest per room 2 person(s) / 2 tamu
Tamu per kamar
Room type Hay Two Twin
Tipe kamar
Number of rooms 2
Jumlah kamar
Include breakfast? Yes / Ya
Termasuk sarapan?
Includes Free Wifi / WiFi Gratis
Termasuk
Customer Service Email
cs@traveloka.com
Booking ID
190406121
Customer Service (ID)
hours 0804-1500-308
Hotel cancellation policy
Kebijakan Pembatalan Hotel
A fee of Rp 960.000 will be charged if cancellation or modification is made before 10-Aug-2017 13:00. / Biaya
Rp
960.000 akan dikenakan jika pembatalan atau perubahan dilakukan sebelum 10-Agt-2017 13:00.
Reservation is non-refundable after 10-Aug-2017 13:01. / Pesanan tidak dapat dibatalkan setelah 10-Agt-2017
13:01.
Times displayed are based on the hotel's local time. Stay period and room type are non-changeable. / Waktu
yang
ditampilkan sesuai dengan waktu lokal hotel. Tanggal inap dan tipe kamar tidak dapat diubah.
Refund procedure can be found on: www.traveloka.com/en/refund Prosedur refund dapat dilihat di:
www.traveloka.com
/refund

Hotel Voucher



Voucher Hotel
Check-in instructions
Instruksi Check-in
You may be required to present valid government-issued identification at check-in, along with credit card or
cash to
cover deposits and incidentals. Special request may depend on hotel's availability at check-in and may cost
extra fee.
Special request availability is not guaranteed. / Sewaktu check-in diperlukan tanda pengenal dengan foto yang resmi
dikeluarkan oleh pemerintah dan kartu kredit atau deposit tunai untuk menutup biaya tak terduga. Pemenuhan permintaan
khusus
bergantung pada ketersediaan sewaktu check-in dan mungkin menimbulkan biaya tambahan. Permintaan khusus tidak
dijamin
akan terpenuhi. Biaya penambahan orang dalam kamar mungkin berlaku dan berbeda-beda menurut kebijakan hotel.
Hotel may charge you additional fee for each extra person after reserved room's maximum capacity.
Important notes
Catatan Penting
Additional fee for parking, deposit, telephone, room service is handled directly between guest and hotel.
Additional fee for extra guest exceeding room maximum capacity may apply and depend on hotel policy. /
Biaya tambahan seperti parkir, deposit, telepon, layanan kamar ditangani langsung antara Anda dan hotel. Biaya
penambahan orang dalam kamar dapat berlaku dan berbeda-beda menurut kebijakan hotel.
Early/late check-in is subject to hotel availability. We suggest you to contact hotel directly if you need this to
be
arranged and guaranteed. All special requests are subject to hotel availability and are not guaranteed. / Jika
Anda
check-in awal/terlambat di luar jam yang ditentukan, sebaiknya hubungi hotel terlebih dahulu demi kelancaran proses

check-in. Pemenuhan permintaan khusus bergantung pada ketersediaan hotel.


