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KKOONNSSEEPP  RRAANNCCAANNGGAANN  

AAppaakkaahh  KKoonnsseepp  DDeessaaiinn  ??  

TThhee  pprroocceessss  ooff  ccoonnvveerrttiinngg  aa  PPrroojjeecctt  IIddeeaa  iinnttoo  aa  ddeessiiggnn  ssoolluuttiioonn  tthhaatt  iiss  nnoott  iinntteennddeedd  

ffoorr  iimmmmeeddiiaattee  rreeaalliizzaattiioonn  iiss  CCoonncceepptt  DDeessiiggnn..  TToo  pprroodduuccee  aa  ssuucccceessssffuull  ccoonncceepptt  

ddeessiiggnn,,  tthhee  ddeessiiggnneerr  mmuusstt  bbee  bbrrooaaddllyy  vveerrsseedd  iinn  tthhee  rreellaatteedd  sscciieennccee  aanndd  tteecchhnnoollooggyy  

ooff  tthhee  ssuubbjjeecctt  mmaatttteerr  oonn  oonnee  ssiiddee  pplluuss  nneeeeddss  iinnbboorrnn  ccrreeaattiivviittyy  aanndd  aann  iimmpprreessssiivvee  

aarrttiissttiicc  ttaalleenntt..  TThhee  ddeessiiggnneerr  mmuusstt  bbee  aabbllee  ttoo  ffiirrmmllyy  ggrraasspp  tthhee  eesssseennccee  ooff  tthhee  vviissiioonn  aanndd  

tthhee  bbuussiinneessss  tthhoouugghhttss  ooff  tthhee  ddeevveellooppeerr  aanndd  ggeenneerraattee  tthhee  ddeessiiggnn  oouutt  ooff  tthhee  ssaammee..  

  

CCoonncceepptt  DDeessiiggnn  iinn  ootthheerr  wwoorrddss  iiss  tthhee  ccoonnccrreettiizzaattiioonn  ooff  CCoonncceepptt  IIddeeaass..  IItt  tteerrnnss  tthhee  

iiddeeaass  iinnttoo  ppllaannss,,  sseeccttiioonnss  aanndd  vviissuuaall  iimmaaggeess  tthhaatt  lleeaaddss  ttoo  ppaarraammeettrriicc  qquuaannttiiffiiccaattiioonn  

ooff  tthhoouugghhttss..  IIddeennttiiffyyiinngg  tthhee  ppaarraammeetteerrss  ooff  fflloooorr  aarreeaa,,  rreennttaabbllee  ssppaaccee  eettcc..  lleeaaddss  ttoo  aa  

pprrooppeerr  ffeeaassiibbiilliittyy  ssttuuddyy  tthhaatt  hheellppss  tthhee  ddeevveellooppeerr  mmaakkee  ffiirrmm  ddeecciissiioonnss  oonn  tthhee  pprroojjeecctt  

wwiitthh  ccoonnffiiddeennccee..  

  

CCoonnffiiddeennccee  ooff  tthhee  ddeevveellooppeerr  oonn  tthhee  ccrriittiiccaall  aassppeeccttss  ooff  aa  pprroojjeecctt  ssuucchh  aass  

mmaarrkkeettaabbiilliittyy,,  pprroojjeecctt  rriisskkss  aanndd  ffiinnaanncciiaall  ffeeaassiibbiilliittyy  iiss  tthhee  kkeeyy  iimmppoorrttaanntt  ffaaccttoorr  ttoo  ggiivvee  aa  

ssttaarrttuupp  ttoo  aa  pprroojjeecctt..  PPaarraammeettrriicc  aannaallyyssiiss  aallwwaayyss  lleeaaddss  ttoo  aann  aapppprrooxxiimmaattee  

qquuaannttiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  iiddeennttiiffiieedd  ccrriittiiccaall  aassppeeccttss  ooff  tthhee  pprroojjeecctt..  GGiivviinngg  aa  qquuaannttiiffiiaabbllee  

pphhyyssiiccaall  ffoorrmm  ttoo  aa  pprroojjeecctt  iiddeeaa  iiss  ccaalllleedd  tthhee  ccoonnccrreettiizzaattiioonn  ooff  tthhee  iiddeeaa..  

CCoonnccrreettiizzaattiioonn  aatt  tthhee  eeaarrllyy  ssttaaggeess  ooff  aa  pprroojjeecctt  hheellppss  iiddeennttiiffyy  tthhee  ppootteennttiiaallss  aanndd  

ddiissaaddvvaannttaaggeess  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  iinn  qquuaannttiiffiiaabbllee  tteerrmmss  ooff  ttiimmee,,  rriisskk  aanndd  mmoonneeyy..  



PPRROOGGRRAAMM  SSTTUUDDII  TTEEKKNNIIKK  AARRSSIITTEEKKTTUURR  

FFaakkuullttaass  TTeekknniikk  ddaann  IIllmmuu  KKoommppuutteerr  

UUnniivveerrssiittaass  KKoommppuutteerr  IInnddoonneessiiaa  

WWaanniittaa  SSuubbaaddrraa  AAbbiioossoo,,  IIrr..,,  MMTT  ––  44112277  7700  1122  000099  

HHaallaammaann  22  

KKeennaappaa  kkiittaa  mmeemmeerrlluukkaann  KKoonnsseepp  DDeessaaiinn  

YYoouurr  iiddeeaa  ffoorr  yyoouurr  nneexxtt  ddeevveellooppmmeenntt  pprroojjeecctt  ccaann  bbee  aann  eexxttrraaoorrddiinnaarryy  oonnee..  IItt  iiss  

ccrriittiiccaallllyy  iimmppoorrttaanntt  ttoo  iiddeennttiiffyy  tthhee  rriigghhtt  ddeessiiggnn  ssoolluuttiioonn  ffoorr  yyoouurr  vviissiioonn  tthhaatt  wwiitthh  nnoo  

ddoouubbtt  iiss  ffiinnaanncciiaallllyy  ffeeaassiibbllee  aanndd  tteecchhnniiccaallllyy  vviiaabbllee..  AAnn  oouutt  ooff  tthhee  bbooxx  bbuussiinneessss  mmooddeell  

ddeesseerrvveess  tthhee  ssppiirriitt  ooff  aa  hhiigghhllyy  ccrreeaattiivvee  ddeessiiggnn  ccoonncceepptt  ttoo  rreevveeaall  iittss  ttrruuee  ppootteennttiiaall..  

AAbbiilliittyy  ttoo  ffiinndd  tthhee  rriigghhtt  ddeessiiggnn  oouuttffiitt  tthhaatt  ssuuppppoorrttss  yyoouurr  vviissiioonn  ddeetteerrmmiinneess  wwhheetthheerr  iitt  

ssttaarrttss  aa  jjoouurrnneeyy  ttoo  aa  ssuucccceessss  oorr  ddooeess  iitt  ggoo  ttoo  tthhee  ttrraasshh..  

  

IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  bbeesstt  ddeessiiggnn  oouuttffiitt  ttoo  tthhee  pprroojjeecctt  tthhaatt  ggeenneerraatteess  ccoorrrreecctt  

pprrooppoorrttiioonn  ooff  ssaalleeaabbllee  ssppaaccee,,  mmaarrkkeettaabbiilliittyy,,  pprroojjeecctt  pphhaassiinngg  oouutt  aanndd  tthhee  pprroojjeecctt  

ccaasshh  ffllooww  iiss  tthhee  ffoouunnddaattiioonn  ffoorr  aa  ssuucccceessssffuull  pprroojjeecctt..  TThhee  eecccceennttrriicciittyy  aanndd  tthhee  

uunniiqquueenneessss  ooff  yyoouurr  pprroojjeecctt  sshhoouulldd  bbee  ffiirrsstt  iiddeennttiiffiieedd  aanndd  tthheenn  eexxppllooiitteedd  iinn  tthhee  

ffoorrmmaattiioonn  ooff  ccoorree  iiddeeaass  aanndd  bbaassee  ddeecciissiioonnss  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  iinniittiiaattiioonn..  

  

IIff  tthhee  DDeessiiggnn  CCoonncceeppttss  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  iiss  nnoott  ffiirrmm  aanndd  tthhee  kkeeyy  ggeenneerraattoorrss  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  

bbaassee  aarree  nnoott  cclleeaarr,,  tthhee  uullttiimmaattee  pprroojjeecctt  wwiillll  aallwwaayyss  eennddss  uupp  aass  aann  oouuttccoommee  ooff  aa  

cchhaaooss  ooff  iiddeeaass  tthhaatt  aarree  ccoommppeettiittiivvee  aanndd  ccoonnttrraaddiiccttoorryy  ttoo  eeaacchh  ootthheerr..  UUnncceerrttaaiinnttyy  

aanndd  vvaagguueenneessss  ooff  DDeessiiggnn  CCoonncceepptt  ccaann  ggeenneerraattee  oonnllyy  aa  ttyyppiiccaall  mmoonnoottoonnoouuss  

pprroottoottyyppee  aass  tthhee  ffiinnaall  pprroodduucctt..  

  

CCoommpplleettiioonn  ooff  aa  pprroojjeecctt  wwiitthh  iittss  oowwnn  iiddeennttiiccaall  uunniiqquueenneessss  ttoottaallllyy  ddeeppeennddss  oonn  tthhee  

ffiirrmmnneessss  ooff  iittss  rroooott  ccoonncceepptt  aanndd  tthhee  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  tthhee  ccoonncceepptt  tthhrroouugghh  

eeaacchh  aanndd  eevveerryy  ssttaaggee  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  uupp  ttoo  ccoommpplleettiioonn,,  uunncchhaannggeedd..  

AAppaa  yyaanngg  kkiittaa  llaakkuukkaann  ddii  ddaallaamm  ppeerruussaahhaaaann  AArrssiitteekkttuurr  kkiittaa  

IInn  oouurr  AArrcchhiitteeccttuurree  FFiirrmm,,  wwee  ccoonnvveerrtt  yyoouurr  pprroojjeecctt  iiddeeaa  iinnttoo  aa  rreeaalliissttiicc  ccoonncceepptt  

sscchheemmee  wwiitthh  ppllaannss,,  sseeccttiioonnss  aanndd  33DD  iilllluussttrraattiioonnss..  TThhee  ccoonncceepptt  DDeessiiggnn  RReeppoorrtt  wwee  

pprreeppaarree  ccoonnttaaiinnss  aaddeeqquuaattee  iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  yyoouurr  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  ffeeaassiibbiilliittyy  oouurr  

AArrcchhiitteeccttuurree  FFiirrmm  iiss  oorrggaanniizzeedd  ttoo  ggeenneerraattee  sseevveerraall  ddeessiiggnn  ooppttiioonnss  ffoorr  yyoouurr  pprroojjeecctt  

iiddeeaa  iinn  aa  ffrraaccttiioonn  ooff  ttiimmee  aanndd  aatt  aa  ccoonnssiiddeerraabbllyy  llooww  ccoosstt  ggiivviinngg  yyoouu  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  

ttoo  ffiirrmmllyy  ssttuuddyy  aass  mmaannyy  iiddeeaass  wwiitthhoouutt  ssppeennddiinngg  mmuucchh  ttiimmee  aanndd  mmoonneeyy..  

EExxppllooiittaattiioonn  ooff  ccrreeaattiivviittyy,,  pprrooppeerr  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  ppootteennttiiaallss  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  ccoonncceeppttss  aass  

wweellll  aass  tthhee  llooccaattiioonn,,  ccrriittiiccaall  aannaallyyssiiss  ooff  ssiittee  aanndd  tthhee  uusseerr  aanndd  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  nnuummbbeerr  

ooff  AArrcchhiitteeccttuurraall  ddeessiiggnn  ooppttiioonnss  lleeaaddss  ttoo  tthhee  ggeenneerraattiioonn  ooff  tthhee  FFiirrmm  AArrcchhiitteeccttuurree  BBaassee  

ffoorr  aa  pprroojjeecctt  tthhaatt  lleeaaddss  ddeevveellooppeerr  ttoo  tthhee  ddeettaaiilliinngg  aanndd  ssccooppiinngg  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  wwiitthh  

ccoonnffiiddeennccee..  

SSuummbbeerr::  hhttttpp::////wwwwww..aarrcchheeddiiuumm..nneett//    

LLiihhaatt  ppuullaa  ddii    
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