
PPEENNGGEEMMBBAANNGGAANN  DDAANN  PPEENNIINNGGKKAATTAANN  MMUUTTUU  DDEESSAAIINN  PPRROODDUUKK  PPAAKKAAIIAANN  WWAANNIITTAA    
SSIISSTTEEMM  KKOONNFFEEKKSSII  BBAAGGII  PPAARRAA  PPEENNGGUUSSAAHHAA  KKEECCIILL  PPEEDDEESSAAAANN..  

  
OOlleehh  ::   

KK  aa  tt  ii  aa  hh  **  

  

AABBSSTTRRAAKKSSII  

PPeerrmmaassaallaahhaann  pprriioorriittaass  yyaanngg  ddiihhaaddaappii  ppaarraa  ppeenngguussaahhaa  kkeecciill  yyaanngg  mmeemmpprroodduukkssii  bbuussaannaa  wwaanniittaa  ssiisstteemm  
kkoonnffeekkssii  ddii  DDeessaa  TTeeggaall  GGuubbuukk  KKiidduull  KKeeccaammaattaann  AArrjjaawwiinnaanngguunn  KKaabbuuppaatteenn  CCiirreebboonn  aaddaallaahh  mmooddaall  uussaahhaa  ddaann  
ppeennggeemmbbaannggaann  sseerrttaa  ppeenniinnggkkaattaann  mmuuttuu  ddeessaaiinn  ppaakkaaiiaann  wwaanniittaa  ssiisstteemm  kkoonnffeekkssii  yyaanngg  ddiisseennaannggii,,  hheemmaatt  
mmeenngggguunnaakkaann  kkaaiinn  ddaann  ddaappaatt  ddiijjuuaall  ddeennggaann  hhaarrggaa  mmuurraahh..  PPrrooggrraamm  iinnii  ddiillaakkssaannaakkaann  mmeellaalluuii    mmooddeell  ppeemmbbiinnaaaann  
yyaanngg  bbeerrkkeellaannjjuuttaann  ddeennggaann  ttuujjuuaann  mmeennggeemmbbaannggkkaann  jjaarriinnggaann  kkeemmiittrraaaann,,  ppeennyyeelluussuurraann  ppeemmiinnjjaammaann  mmooddaall  uussaahhaa  
ddaann  ppeennggeemmbbaannggaann  sseerrttaa  ppeenniinnggkkaattaann  mmuuttuu  ddeessaaiinn  bbuussaannaa  yyaanngg  sseeddaanngg  ““ttrreenndd””  ..    

MMaannffaaaatt  yyaanngg  ddiihhaarraappkkaann  ::  
11..  DDaarrii  ssiissii  eekkoonnoommii  pprroodduukk  mmeenniinnggkkaattkkaann  ggaaiirraahh  kkeewwiirraauussaahhaaaann  ddaann    sskkaallaa  uussaahhaa  ppaarraa  ppeenngguussaahhaa  kkeecciill  dd ii  

kkaawwaassaann  DDeessaa  TTeeggaall  GGuubbuukk  ..  
22..  WWaarrggaa  mmeemmppeerroolleehh  ppeennggeettaahhuuaann  ddaann  kkeetteerraammppiillaann,,  ppeennggaallaammaann  tteekknniiss,,  sseerrttaa  mmeennggeemmbbaannggkkaann  kkrreeaattiivviittaass  

ddaann  wwaawwaassaann  ddaallaamm  ppeemmbbuuaattaann  ppoollaa  ssttaannddaarr  ddaann  ppeemmaannffaaaattaann  kkaaiinn..  
33..  DDaarrii  ssiissii  ssoossiiaall  nnaassiioonnaall;;  kkoonnssuummeenn  mmeemmppeerroolleehh  ppaakkaaiiaann  ddeennggaann  mmooddeell  yyaanngg  ttrreenndd  ddaann  bbeerrkkuuaalliittaass  sseerrttaa  

mmeenniinnggkkaattkkaann  ppeennddaappaattaann  ppeenngguussaahhaa  kkeecciill..   
KKeeggiiaattaann  ddiillaakkuukkaann  ddaallaamm  33  bbuullaann  ppeellaatt iihhaann  ddeennggaann  ttiiggaa  ttaahhaappaann  pprrooggrraamm,,  yyaaiittuu  ppeerrssiiaappaann,,  ppeellaakkssaannaaaann  

ddaann  eevvaalluuaassii..   PPeemmbbiinnaaaann  llaannjjuuttaann  aakkaann  ddiillaakkssaannaakkaann  sseellaammaa  ssaattuu  ttaahhuunn..  MMaatteerrii  yyaanngg  ddiissaammppaaiikkaann  bbeerruuppaa  tteeoorrii  
ddaann  pprraakktteekk..  IInnssttrruukkttuurrnnyyaa  66  oorraanngg  ddaarrii  JJuurruussaann  PPKKKK  FFPPTTKK  UUnniivveerrssiittaass  PPeennddiiddiikkaann  IInnddoonneessiiaa,,  ddaann  ssaattuu  oorraanngg  
ddaarrii  DDeeppppeerriinnddaagg  KKaabbuuppaatteenn  CCiirreebboonn..  MMeettooddee  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  sseellaammaa  ppeellaattiihhaann  aaddaallaahh::  ddeemmoonnssttrraassii,,  cceerraammaahh,,  
ttaannyyaa  jjaawwaabb,,  ddiisskkuussii,,  pprraakktteekk  llaannggssuunngg  ddaann  kkuunnjjuunnggaann  kkee  ggaarrmmeenn..  SSeeddaannggkkaann  uunnttuukk  ppeemmbbiinnaaaann  llaannjjuuttaann  aaddaallaahh  
pprraakktteekk  llaannggssuunngg,,  ddiisskkuussii  ddaann  ppeennjjaajjaaggaann  ppaassaarr  ddii  lluuaarr  PPaassaarr  SSaannddaanngg  TTeeggaall  GGuubbuukk..    

KKeeggiiaattaann  iinnii  ppeerrlluu  ddiitt iinnddaakkllaannjjuuttii  sseeccaarraa  tteerrppaadduu  oolleehh  LLPPMM  UUPPII,,  BBaappppeeddaa  KKaabbuuppaatteenn  CCiirreebboonn,,  DDeeppppeerriinnddaagg  
KKaabbuuppaatteenn  CCiirreebboonn,,  ddaann  ppeemmeerriinnttaahh  ddaaeerraahh  sseetteemmppaatt  ddeennggaann  jjaaddwwaall  rruuttiinn  ddaann  bbiimmbbiinnggaann  kkhhuussuuss  uunnttuukk  
kkeelloommppookk  kkeecciill..  KKeeggiiaattaann  llaannjjuuttaann  ppeerrlluu  ppeennyyeelluussuurraann  ddaallaamm  uuppaayyaa  ppeennggeemmbbaannggaann  mmooddaall  uussaahhaa  ddaann  tt iinnddaakk  
llaannjjuutt  kkeemmiittrraaaann  ddeennggaann  ggaarrmmeenn..  

  
**    PPeennuulliiss  aaddaallaahh  ::  DDoosseenn  jjuurruussaann  PPeennddiiddiikkaann  KKeesseejjaahhtteerraaaann  KKeelluuaarrggaa,,  FFaakkuullttaass  PPeennddiiddiikkaann    

TTeehhnniikk  KKeejjuurruuaann,,  UUnniivveerrssiittaass  PPeennddiiddiikkaann  IInnddoonneessiiaa..  

  
II..   PPEENNDDAAHHUULLUUAANN  

PPeenngguussaahhaa  KKeecciill  yyaanngg  bbeerraaddaa  ddii  ppeeddeessaaaann  bbeerrggeerraakk  ddii  bbeerrbbaaggaaii  jjeenniiss  uussaahhaa,,  ddiiaannttaarraannyyaa  ppeemmbbuuaaaann  
ppaakkaaiiaann  ssiisstteemm  kkoonnffeekkssii..  DDeessaa  TTeeggaall  GGuubbuukk  KKiidduull  mmeerruuppaakkaann  ssaallaahh  ssaattuu  ddeessaa  kkaawwaassaann  ppeenngguussaahhaa  kkeecciill  yyaanngg  
bbeerrggeerraakk  ppaaddaa  ppeemmbbuuaattaann  ppaakkaaiiaann  ssiisstteemm  kkoonnffeekkssii  tteerrsseebbuutt..  SSiisstteemm  ppeemmbbuuaattaann  ppaakkaaiiaann  kkoonnffeekkssii  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  
mmaassyyaarraakkaattnnyyaa  bbeerrvvaarriiaassii,,  mmaassiihh  bbaannyyaakk  yyaanngg  tteerrkkaatteeggoorriikkaann  ssiisstteemm  kkoonnffeekkssii  ttiinnggkkaatt  rreennddaahh,,  bbaaiikk  ddiilliihhaatt  ddaarrii  
ppeennggeemmaassaann  mmaauuppuunn  ddeessaaiinn  ppaakkaaiiaann  yyaanngg  mmeerreekkaa  wwuujjuuddkkaann..  PPeerraallaattaann  ddaann  mmeessiinnmmeessiinn  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk  
mmeemmpprroodduukkssii  mmaassiihh  ssaannggaatt  sseeddeerrhhaannaa..  KKaaiinn  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  jjuuggaa  aaddaa  yyaanngg  ccaaccaatt  tteennuunnaann,,  mmooddee  mmaassiihh  
mmeennjj iippllaakk  ddaarrii  ppaakkaaiiaann  jjaaddii  yyaanngg  llaakkuu  ddii  ppaassaarraann,,  sseehhiinnggggaa    pprroodduukk  ddaappaatt  ddiijjuuaall  ddeennggaann  hhaarrggaa  mmuurraahh..  PPeemmaassaarraann  
pprroodduukk  mmaassiihh  ssaannggaatt  tteerrbbaattaass  ppaaddaa  hhaarrii  ppaassaarr  ddii  ddeessaa  tteerrsseebbuutt  ((ssaattuu  mmiinngggguu  22  kkaallii  yyaaiittuu  hhaarrii  SSeellaassaa  ddaann  SSaabbttuu))..  

PPoollaa  mmaannaajjeemmeenn  mmaassiihh  sseeddeerrhhaannaa  tteerrbbaattaass  ppaaddaa  ssiisstteemm  kkeekkeelluuaarrggaaaann,,  tteennaaggaa  kkeerrjjaa  mmeerreekkrruutt  ddaarrii  
mmaassyyaarraakkaatt  sseekkiittaarr  ddeennggaann    ttiinnggkkaatt  ppeennddiiddiikkaann    SSDD  ddaann  ddrroopp  oouutt  SSDD..  DDeennggaann  jjuummllaahh  bbeerrkkiissaarr  22  ––  1188  oorraanngg..  

MMooddaall  uussaahhaa  yyaanngg  ddiigguulliirrkkaann  mmeerruuppaakkaann  mmooddaall  iinnddiivviidduu,,    mmaakkaa  ppeerrmmaassaallaahhaann  yyaanngg  tt iimmbbuull  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt  ;;  
bbaaggaaiimmaannaa  mmeennggeemmbbaannggkkaann  ddaann  mmeenniinnggkkaattkkaann  mmuuttuu  ddeessaaiinn  pprroodduukk  ppaakkaaiiaann  wwaanniittaa  ssiisstteemm  kkoonnffeekkssii  ddeennggaann  
kkrriitteerriiaa  ;;  mmooddeell  yyaanngg  ttrreenndd,,  ddiisseennaannggii  kkoonnssuummeenn,,  mmuuttuu  pprroodduukk  ddeennggaann  ccaarraa  uukkuurraann  ssttaannddaarr..  

II..   TTUUJJUUAANN..  

11..  MMeenniinnggkkaattkkaann  ppeennggeettaahhuuaann  ddaann  kkeetteerraammppiillaann  tteehhnniikk  ddii  ddaallaamm  mmeennddeessaaiinn  ppaakkaaiiaann  yyaanngg  mmeennggiikkuutt ii  
mmooddeellmmooddeell  yyaanngg  ttrreenndd,,  ddiiggeemmaarrii  kkoonnssuummeenn,,  sseerrttaa  llaakkuu  ddii  ppaassaarraann..  

22..  MMeenniinnggkkaattkkaann  mmuuttuu  pprroodduukk  ddaarrii  ddeessaaiinn  ppaakkaaiiaann  wwaanniittaa  yyaanngg  ssuuddaahh  bbiiaassaa  ddiibbuuaatt..  

33..  MMeemmppeerrlluuaass  wwaawwaassaann  mmeennddeessaaiinn  pprroodduukk,,  ddaann  mmeenniinnggkkaattkkaann  kkrreeaattiiffiittaass  ddii  ddaallaamm  mmeemmaassaarrkkaann  hhaassii ll  
pprroodduukkssii..  

MMaassyyaarraakkaatt  DDeessaa  TTeeggaall  GGuubbuukk  KKiidduull  sseebbaaggiiaann  bbeessaarr  ((7722%%))  bbeerrppeenngghhaassiillaann  ddaarrii  uussaahhaa  kkeecciill  yyaanngg  
mmeemmpprroodduukkssii  ppaakkaaiiaann  jjaaddii,,  ppeennjjuuaall  ppaakkaaiiaann  jjaaddii,,  ppeennjjuuaall  bbaahhaann  yyaanngg  aakkaann  ddiijjaaddiikkaann  ppaakkaaiiaann  jjaaddii,,   ppeennjjuuaall  
ppeerrlleennggkkaappaann  mmeennjjaahhiitt,,   ppeennjjaahhiitt  ppaakkaaiiaann,,  sseebbaaggaaii  ppeekkeerrjjaa  ppaaddaa  iinndduussttrrii  ppaakkaaiiaann  ddii  ddeessaa  tteerrsseebbuutt..  

HHaassiill  pprroodduukk  yyaanngg  ddiibbuuaatt  ccuukkuupp  bbeerraaggaamm  ddaann  jjuummllaahh  pprroodduukk  yyaanngg  ddiihhaassiillkkaann  sseebbaaggiiaann  bbeessaarr  hhaannyyaa  
mmeennttaarrggeettkkaann  ppaaddaa  jjuummllaahh  yyaanngg  bbiissaa  hhaabbiiss  tteerrjjuuaall  ppaaddaa  ssaattuu  ppaassaarr..  

KKeemmiittrraaaann  ddeennggaann  iinndduussttrrii  bbeessaarr  ddaann  mmeenneennggaahh  bbeelluumm  tteerrjjaalliinn,,  ttaappii  kkeeiinnggiinnaann  mmaassyyaarraakkaatt  ssuuddaahh  aaddaa,,  
ppeerrmmaassaallaahhaannnnyyaa  aaddaallaahh  mmooddaall..  

  

    



  

IIIIII..  BBAAHHAANN  DDAANN  MMEETTOODDAA  

    BBaahhaann  yyaanngg  ddiippaakkaaii  tteerrbbaaggii  dduuaa  ::  
11..  BBaahhaann  uunnttuukk  mmeerraannccaanngg  mmooddeell  bbuussaannaa  ::  

--  KKeerrttaass  ggaammbbaarr  
--  ppeennssiill  ((HHBB,,  22BB,,  44BB,,  ddaann  66BB))  
--  ppeennssiill  bbeerrwwaarrnnaa  
--  ppaasstteell  
--  ccrraayyoonn  
--  eeyyee  sshhaaddooww        

22..  BBaahhaann  uunnttuukk  mmeewwuujjuuddkkaann  rraannccaannggaann  mmooddeell  bbuussaannaa  yyaaiittuu  kkaaiinn  yyaanngg  ddii  sseessuuaaiikkaann  ddeennggaann  mmooddeell..  
33..  SSoossiiaalliissaassii  pprroodduukk  ddiillaakkuukkaann  ppaaddaa  bbeerrbbaaggaaii  kkoommppoonneenn  llaappiissaann  mmaassyyaarraakkaatt  yyaanngg  ddiippeerrkkiirraakkaann  ddaappaatt  

mmeennuunnjjaanngg  ppeenniinnggkkaattaann  pprroodduukkssii..   
  
VV..  MMEETTOODDEE  YYAANNGG  DDIIGGUUNNAAKKAANN  
11..  DDeemmoonnttrraassii  
22..  CCeerraammaahh  
33..  TTaannyyaa  jjaawwaabb  
44..  DDiisskkuussii  
55..  PPrraakktteekk  llaannggssuunngg  
66..  KKuunnjjuunnggaann  kkee  ggaarrmmeenn  ddaann  ppeennjjaajjaaggaann  ppaassaarr  ddii  lluuaarr  ppaassaarr  TTeeggaall  GGuubbuukk  KKiidduull..   
  
IIVV..  KKEERRAANNGGKKAA  PPEEMMEECCAAHHAANN    
            MMAASSAALLAAHH  

  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  

  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

VVII..  HHAASSIILL  DDAANN  PPEEMMBBAAHHAASSAANN  

11..  KKeehhaaddiirraann  ppeesseerrttaa  6688  %%  ssaammppaaii  ddeennggaann  110000  %%,,  aallaassaann  kkeettiiddaakkhhaaddiirraann  kkaarreennaa  wwaakkttuunnyyaa  bbeerrbbeennttuurraann  
ddeennggaann  ppeennccaarriiaann  bbaahhaann  bbaakkuu  uunnttuukk  pprroodduukkssii..  

22..  PPeenniinnggkkaattaann  kkeetteerraammppiillaann;;  
••  DDaappaatt  mmeerraannccaanngg  bbeerrbbaaggaaii  mmooddeell  bbuussaannaa  wwaanniittaa  ppaaddaa  kkeerraannggkkaa  ttuubbuuhh  yyaanngg  tteellaahh  ddiissiiaappkkaann  ;;  

••  DDaappaatt  mmeewwaarrnnaaii  ggaammbbaarr  ddeennggaann  kkoommppoossiissii  wwaarrnnaa,,  wwaallaauuppuunn  mmaassiihh  kkuurraanngg  sseerraassii  ;;  
••  DDaappaatt  mmeemmbbuuaatt  ssaammppeell  sseessuuaaii  ddeennggaann  mmooddeell..  

PPaarraa  ppeenngguussaahhaa  kkeecciill  cceennddeerruunngg  kkuurraanngg  mmeennyyeennaaggii  mmooddeellmmooddeell  yyaanngg  rruummiitt  ppeennggeerrjjaaaannnnyyaa,,  cceennddeerruunngg  
mmeemmbbuuaatt  ppaakkaaiiaann  yyaanngg  sseeddaanngg  ttrreenn  ddaann  llaakkuu  ddii  ppaassaarraann..  

MMeelliihhaatt  kkoonnddiissii  sseeppeerrttii  iittuu,,  mmaakkaa  kkeeggiiaattaann  yyaanngg  bbeerrkkeellaannjjuuttaann  mmeerruuppaakkaann  jjaallaann  ppeemmeeccaahhaann  tteerrbbaaiikk..  TTiinnddaakk  
llaannjjuutt  aakkaann  ddiiccoobbaa  ddeennggaann  mmeenngggguunnaakkaann  ssuuaattuu  pprrooggrraamm  tteerrppaadduu  ddeennggaann  lleemmbbaaggaa  ddaann  DDiinnaass  aattaauu  iinnssttaannssii  
tteerrkkaaiitt..  

KKOOMMPPOONNEENN  ::  
11..  IInndduussttrrii  kkeecciill  yyaanngg  aakkaann  ddiibbiinnaa  
22..  SSDDMM  ((ppeennggeelloollaa  ddaann  tteennaaggaa  kkeerrjjaa))  
33..  PPoollaa  mmaannaajjeemmeenn  ddaann  kkeebbiiaassaaaann  

ppeemmbbuuaattaann  pprroodduukk  
44..  AAsssseett  ppaassaarr  
55..  HHaassiill  ppeemmbbiinnaaaann  
66..  LLiinnggkkuunnggaann  sseekkiittaarr  
77..  PPoollaa  ppeemmiimmppiinn  ddaaeerraahh  sseetteemmppaatt  

  
PPEERRSSIIAAPPAANN  

  
  

LLPPMM  UUPPII  

PPEELLAAKKSSAA
NNAAAANN  

EEVVAALLUUAASSII  
HHAASSIILL  

PPEELLAATTIIHHAANN  

PPEEMMBBIINNAAAANN  
LLAANNJJUUTTAANN  

PPeerrssiiaappaann  

PPeellaakkssaannaaaann  

EEvvaalluuaassii  BBAAPPPPEEDDAA  KKAABB  ..CCIIRREEBBOONN  
DDEEPPEERRIINNDDAAGG  CCIIRREEBBOONN  

PPEEMMEERRIINNTTAAHHAANN  SSEETTEEMMPPAATT  
((KKeeccaammaattaann    ddaann  DDeessaa))  



PPeennyyeemmppuurrnnaaaann  ssttaannddaarr  yyaanngg  ddiimmiilliikkii  ddaann  uukkuurraann  ssttaannddaarr  yyaanngg  ddiippaakkaaii  ttiiddaakk  sseessuuaaii  ddeennggaann  uukkuurraann  ssttaannddaarr  
iinntteerrnnaassiioonnaall,,   sseehhiinnggggaa  pprroodduukk  yyaanngg  ddiihhaassiillkkaann  ssuulliitt  uunnttuukk    mmeenneemmbbuuss      ppaassaarraann        yyaanngg  lluuaass  aappaallaaggii  bbiillaa  uunnttuukk  
mmeennggeekkssppoorr..  

  
II..   KKEESSIIMMPPUULLAANN  DDAANN  SSAARRAANN  

AA..  KKeessiimmppuullaann    

11..  KKeeggiiaattaann  ddaappaatt  ddiillaakkssaannaakkaann  ddeennggaann  llaannccaarr  ddaann  mmeennddaappaatt  dduukkuunnggaann  ddaarrii  sseemmuuaa  ppiihhaakk  tteerrkkaaiitt     
22..  DDiimmiilliikk ii  mmooddeellmmooddeell  bbuussaannaa  wwaanniittaa  ddeennggaann  bbeerrbbaaggaaii  uukkuurraann  ssttaannddaarr    ((SS,,  MM,,  LL,,  XXLL))  yyaanngg  bbaakkuu    
33..  DDiippeerroolleehh  wwaawwaassaann  ddaann  ppeemmaahhaammaann  tteennttaanngg  ddeessaaiinn  bbuussaannaa  ddaann  ppeennggeemmbbaannggaann  pprroodduukkssii..   
  
BB..  SSaarraann  

11..  KKeeggiiaattaann  iinnii  ppeerrlluu  ddiitt iinnddaakkllaannjjuuttii  sseeccaarraa  tteerrppaadduu  ddaallaamm  bbeennttuukk  kkeeggiiaattaann  llaannjjuuttaann  yyaanngg  sseessuuaaii..    
22..  DDiippeerrlluukkaann  ppeenneelluussuurraann  ddaannaa  uunnttuukk  ppeennggeemmbbaannggaann  uussaahhaa  bbaaggii  ppaarraa  ppeenngguussaahhaa  kkoonnffeekkssii  ddii  DDeessaa  TTeeggaall  

GGuubbuukk  KKiidduull..   

33..  DDiippeerrlluukkaann  ppeerraaggaaaann  bbuussaannaa  ddeennggaann  jjaaddwwaall  rruutt iinn  uunnttuukk  mmeemmpprroommoossiikkaann  mmooddeellmmooddeell  bbuussaannaa  bbaarruu  ppaaddaa  
hhaarriihhaarrii  ppaassaarr  ddii  llookkaassii  PPaassaarr  SSaannddaanngg  TTeeggaall  GGuubbuukk..  

  
DDAAFFTTAARR  PPUUSSTTAAKKAA  

AArriiffaahh  AA..  RRiiyyaannttoo  ((11999911)),,  DDeessaaiinn  BBuussaannaa,,  YYaayyaassaann  PPeemmbbaanngguunnaann  IInnddoonneessiiaa  ,,  BBaanndduunngg..  

JJaanneess  ((11998899)),,  DDeessaaiinn,,  AAnnggkkaassaa,,  BBaanndduunngg..   

LLaappoorraann  PPeenneellii ttiiaann  BBPPEENN  ((11998811)),,  IInnssttiittuutt  TTeekknnoo11llooggii  BBaanndduunngg..  

MMaarrttiinneerr  GGlloorriiaa  DDuunnnn  AASSTTCC  ((11997722)),,  FFaasshhiioonn  DDeessiiggnn  FFoorr  BBaassiicc,,   PPeerrtthh,,  RRiigghhtt  LLiimmiitteedd..  

MMaarriiaamm  LL  DDaavviiss  ((11999900)),,  VViissuuaall  DDeessiiggnn  iinn  DDrreessss,,  EEnngglleewwoooodd  CChhiiffff tt,,  NNeeww  JJeerrsseeyy..  

PPaattrriicckk  JJoohhnn  IIrreellaanndd  ((11998822)),,  FFaasshhiioonn  DDeessiiggnn  DDrraawwiinngg  aanndd  PPeesseennttaattiioonn,,  LLoonnddoonn..  

RRuuttaannttii  SSaattyyooddiirrggoo  ((11997799)),,  PPeennggeelloollaaaann  UUssaahhaa  BBuussaannaa,,  AAnnggkkaassaa,,  BBaanndduunngg..  

ZZuusshhuu  TTaakkaammuurraa  ((11999911)),,  TThhee  UUssee  ooff  MMaarrkkeessiimm  FFaasshhiioonn  IIll lluussiioonn,,  JJaappaann..  

  

  


