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PRODUCT
DESIGN
ENGINEER

Insinyur Perancangan Produk (Product Design Engineer) adalah
profesi yang akan kita soroti pada edisi NextGen magazine kali ini. Profesi apa sih sebenarnya Product Design Engineer itu?
Sejak revolusi industri
pertama pada akhir abad ke-18,
umat manusia telah bergantung
penuh pada produk-produk jadi
(produk nyata atau tangible products) dalam menjalani aktivitas
kesehariaannya.
Kemajuan
teknologi dengan laju yang sangat
cepat secara lintas bidang
belakangan ini telah membawa
suatu revolusi industri baru, yaitu
revolusi industri ke-4, yang
menurut banyak pakar sudah
dimulai atau setidaknya akan
terjadi dalam beberapa tahun lagi.
Akibat revolusi industri ke-4 ini
serta
semakin
kompleksnya
kehidupan sosial manusia, sektor
produk akan mengalami banyak
perubahan dalam setidaknya tiga
aspek. Ketiga aspek ini adalah: (1)
Masalah apa yang dapat diatasi
oleh penggunaan suatu produk;
(2) Bagaimana produk itu terlihat
dan berfungsi; serta (3) Bagaimana produk itu didesain, diproduksi,
dan dikembangkan. Secara singkat, ketiga aspek ini masing-masing diistilahkan sebagai problem,
product, dan process.

Seorang Product Design
Engineer, sebagai salah satu
profesional penting di era revolusi
industri ke-4, mempunyai kompetensi untuk menangani ketiga
aspek di atas. Untuk aspek yang
pertama (problem), ia mampu
mengidentifikasi sebuah masalah
dalam kehidupan sehari-hari yang
berkaitan dengan desain dan
keteknikan, serta mengusulkan
produk yang dapat mengatasi
masalah tersebut. Hal ini dicapai
dengan
perumusan
desain
berdasarkan pemikiran yang kritis
dan sistematis. Kompleksitas
kehidupan manusia saat ini akan
mendorong kreasi produk-produk
baru yang benar-benar berbeda
dari produk-produk sebelumnya.
Dampak produk terhadap lingkungan (sustainability) dan penggunaan produk untuk memecahkan
masalah sosial kemanusiaan juga
merupakan tema penting yang
wajib dikuasai oleh seorang Product Design Engineer dalam mengatasi sebuah masalah melalui
kreasi produk.

Berkaitan dengan aspek yang
kedua (product), seorang Product
Design Engineer mampu memahami kebutuhan pengguna atau
konsumen produk dalam hal
fungsi, estetika, dan kenyamanan
atau efisiensi penggunaan produk,
serta merumuskannya dalam
sebuah konsep desain. Kemudian,
ia mampu menterjemahkan ide
desain tersebut secara visual
menggunakan model atau prototype fisik maupun model komputer.
Untuk aspek yang terakhir (process), ia mampu melakukan aktivitas keteknikan dan desain berupa
perhitungan, simulasi komputer,
eksperimen,
dan
pembuatan
prototype dari sebuah produk. Ia
juga
mampu
merencanakan
bagaimana produk tersebut akan
dimanufaktur. Dalam aspek product dan process, kemajuan
teknologi simulasi, komputasi
berkinerja tinggi, eksperimentasi,
rapid prototyping, dll akan mempercepat siklus pengembangan
produk. Seorang Product Design
Engineer di masa depan akan
sangat familiar dengan penggunaan teknologi maju tersebut
dalam mengembangkan sebuah
produk
Revolusi industri ke-4 juga
akan diwarnai oleh apa yang disebut
sebagai
cyber-physical
system, yaitu sistem manufaktur
berbasis robotika dan otomatisasi
cerdas.
Sistem
ini
akan
berdampak pada berkurangnya-

tenaga kerja operasional di
pabrik-pabrik. Seorang Product
Design Engineer di masa depan
harus berperan sebagai mastermind yang dapat mengembangkan
produk yang dimanufaktur menggunakan cyber-physical system
tersebut.
Selain menguasai pengetahuan
dan keterampilan dalam bidang
teknik
perancangan
produk,
seorang Product Design Engineer
juga harus memiliki kecakapan
sikap. Ia mampu menjunjung etika
dan
mengembangkan
diri
berdasarkan nilai kemanusiaan
yang universal. Ia juga memiliki
kemampuan bekerjasama, berkomunikasi, dan kepemimpinan.
Kompetensi ini diperlukan untuk
menghasilkan
produk
unggul
melalui proses pengembangan
produk yang terorganisasi dengan
baik.
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Greetings!
Halo dan selamat datang di
edisi pertama NextGen.
Akhirnya, yang ditunggu
datang juga. Yup! Edisi
pertama NextGen, nggak
cuman menghibur loh kalian
juga bisa belajar di majalah
ini. Hah? Majalah kok bisa
buat belajar? Iya dong,
karena cuman di NextGen
kamu bisa menghibur diri
tapi
bisa
menambah
wawasan kalian juga. Penasaran? Langsung aja dong
dibaca, happy reading!
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INNOVATION
STUDIO
Dari banyak perguruan tinggi yang ada, Dwi menjadikan STEM
Prasetya Mulya menjadi pilihannya karena menurut informasi yang ia
dapatkan, yakni proses pembelajaran di Prasetiya Mulya sangat baik
dan tidak monoton atau terpaku pada lingkungan sekolah saja, melainkan langsung terjun ke bidang masing-masing agar lebih mengasah
kemampuan. Selain itu, STEM Prasetiya Mulya juga sudah memiliki
banyak kerjasama dengan perusahaan maupun instansi lainnya yang
tentu akan menjamin kelangsungan pembelajaran mahasiswa dalam
waktu 4 tahun. Hal yang terpenting adalah jurusan yang Dwi sangat
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Dwi tertarik utk mengambil
jurusan energy engineering karena
menurutnya jurusan ini memiliki
prospek yang bagus, dilihat dari
kemajuan
dan
perkembangan
teknologi dunia maupun perkembangan lainnya, dapat dipastikan
bahwa kebutuhan listrik akan terus
meningkat. Namun kebutuhan listrik
ini sebagian besar berasal dari
energi tak terbaharukan yang suatu
saat nanti akan hilang. Dan apa
yang bisa menggantikan energi itu?
Maka jawabannya adalah energi
terbaharukan yang ketersediaannya
sangatlah melimpah. Selain itu Dwi
juga memiliki cita-cita untuk membuat sebuah pembangkit energi
yang bersumber dari energi terbaharukan, namun dari juga bisa
di-efisienkan dari segi biaya.
Dwi Mahayasa pernah membuat tiga inovasi, yang pertama
dimulai dari permasalahan tambak
udang yang ada di Desa Kubu,
Kabupaten Karangasem yang kekurangan listrik. Disana ia berusa
membuat prototype dari kincir hybrid
yang menggunakan tenaga angin
dan listrik, agar kebutuhan listrik dan
aerasi pada tambak berjalan
optimal.

Yang kedua adalah ketika
melirik permasalahan energi yang
terus memanfaatkan sumber tak
terbaharukan, mendorong dirinya
untuk membuat inovasi pembangkit
listrik yang menggunakan energi
terbaharukan, namun juga murah
dari segi pengembangan. Karya ini
diberi nama solar boiler alternatve
energy, yang beberapa waktu lalu
sempat ia upload di website NextGen.
Selain itu, karya tersebut
juga berhasil membawanya menjadi
finalis pada ajang Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) 2016 di
Jakarta. Dan yang terakhir adalah
ketika memikirkan permasalahan
mengenai dunia pendidikan yang
terus akan memerlukan listrik, maka
Dwi berinovasi untuk mebuat desain
grafis dari taman energi ramah
lingkungan yang bisa direalisasikan
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JANUARI
2018

1 Jan
27 Jan
31 Jan

: Tahun Baru Masehi
: Info Session STEM Prasetiya Mulya @ BSD Campus
: Batas Pendaftaran tes seleksi STEM Prasetiya Mulya area Yogyakarta
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FEBRUARI
2018

4 Feb
5 Feb
11 Feb
16 Feb

: Tes Seleksi STEM Prasetiya Mulya untuk area Yogyakarta
: Batas Pendaftaran tes seleksi STEM Prasetiya Mulya area Jabodetabek
: Tes Seleksi STEM Prasetiya Mulya - BSD Campus (Jabodetabek)
: Tahun Baru Imlek
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TRAVEL RECOMENDATION
Alpen Apple Pie
Untuk kalian para NextGenners yang suka dessert ala barat, dapat mencoba tempat satu ini.
Meski namanya Alpen Apple Pie, namun tempat ini tak hanya menyediakan
apple pie saja, tersedia bermacam-macam rasa pie mulai dari apel, blueberry, coklat, chicken, beef, cherry, hingga salmon. Mereka menyedikan 2 tipe
yaitu ukuran seperti pizza untuk dinikmati bersama dan juga ukuran mini
(rainbow pie) untuk dinikmati sendiri ataupun bersama dan pilihan rasanya
bisa di-campur campur sesuai selera kita. Ada juga ukuran besar yang bisa
digunakan sebagai kue ulang tahun.
Keunggulan tempat yg satu ini adalah seluruh pie dan dessert lainnya di
panggang secara fresh, dipanggang hari itu dan dijual pada hari itu juga.
Waw, pasti rasanya enak ya nextgenners, Kemarin tim redaksi nextgen
mencoba Apple pie dan Chocolate pie nya, komen kami cuma satu: Maknyuss! Rasanya nikmat dan elite karena manis-nya pas. Untuk kalian yang
penasaran bisa langsung datang ke TKP nya yang tak jauh dari Pondok
Indah Mall & Gandaria City yaitu berlokasi di Jl. Radio Dalam Raya No. 15 –
Jakarta Selatan
Harganya juga terjangkau mulai dari 20 ribuan. Untuk kalian yang lagi
mager keluar rumah bisa juga order lewat aplikasi Go-Food dengan mencari
“Alpen Apple Pie”.
Nomor Telepon: 021-7279-8026
Lokasi : Jl. Radio Dalam Raya No.15 – Jakarta Selatan
website : alpenapplepie.com
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KOMUNITAS

INDOESTRI
INDOESTRI
MAKERSPACE
MAKERSPACE
Seperti namanya, Indoestri
merupakan sebuah wadah dimana
kamu bisa belajar mengenai pembuatan suatu produk yang berbasis
textile & leather, metalworking,
woodworking, dan surface. Didirikan pada November 2014 yang
lalu, Leonard Theosabrata memutuskan untuk mendirikan Indoestri
karena melihat di Indonesia belum
ada tempat untuk seseorang bisa
belajar memproduksi produknya
sendiri untuk dijual dipasaran.
Kebanyakan orang yang memiliki
suatu ‘brand’ cenderung menyerahkan proses produksi kepada
vendor tanpa mengetahui proses
pembuatan dari produk yang
mereka miliki. Oleh sebab itu,
Indoestri membuat suatu kegiatan
dimana para pemilik ‘brand’ ini bisa
membuat suatu produk dan mengikuti proses pembuatannya. Value
utama yang dimiliki oleh Indoestri
adalah ‘self-made’, dengan tujuan
agar para pemiliki ‘brand’ tidak
tertipu oleh vendor yang mereka
pilih akibat tidak mengetahui
proses produksi dari produk yang
mereka miliki.

Kegiatan utama yang ada
pada Indoestri adalah workshop
yang diadakan setiap hari Sabtu.
Hal ini karena target yang mereka
miliki adalah orang-orang yang
memiliki pekerjaan lain, namun
ingin membuka bisnis atau sekedar mencari tahu mengenai cara
pembuatan suatu produk. Workshop terdiri dari Textile Workshop,
Seminar Workshop, Slow Living
Workshop, Signatur Workshop, Art
& Design Workshop, dan masih
banyak lagi. Indoestri juga sering
memanggil international lecturer
untuk mengadakan seminar dalam
kegiatan ini. Ada juga kegiatan
yang diberi nama Long + Haul,
yang merupakan program selama
kurang lebih tiga bulan dengan 18
kali pertemuan. Program ini adalah
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Dalam
program
ini
mereka akan diajarkan secara
menyeluruh mulai dari 0 hingga
berdiri dan produk yang dijual
siap dipasarkan. Indoestri saat ini
baru membuka Kids Summer
Program
yang
berlangsung
selama lima hari dan terdapat
dua kegiatan dalam satu hari.
Kegiatan ini dikhususkan untuk
anak-anak yang tertarik ikut
membuat suatu karya, seperti
basic sewing dan marbling technique. Program yang terakhir
ditujukan untuk perusahaan yang
ingin karyawannya memiliki pengetahuan mengenai branding.
Tim Indoestri juga memberikan
training kepada karyawan perusahaan agar mampu melakukan
branding yang baik dan benar.
Di Indoestri terdapat dua
tempat untuk mengadakan workshop yakni studio class dan makerspace. Studio class adalah
tempat untuk mengadakan workshop yang berhubungan dengan
jahit menjahit dan juga fotografi.
Sedangkan makerspace adalah
tempat workshop yang membutuhkan mesin. Di makerspace ini
seluruh member yang telah
mendaftarkan diri dapat menggunakan alat-alat yang disediakan.
Indoestri juga memiliki Indoestri
Shop yang menjual benda-benda
yang dipakai saat workshop
berlangsung.

Jadi,
apabila
setelah
mengikuti kegiatan di Indoestri
dan kamu tertarik untuk membuatnya sendiri dirumah, Indoestri
Shop menyediakannya seluruh
perlengkapanna untuk kamu.
Berlokasi di Jakarta Barat
yang disekitarnya sulit ditemukan
restoran atau tempat makan,
setiap sabtu Indoestri juga membuka café yang juga terbuka untuk
umum, sehingga para peserta
dapat menyantap makan siang
disana. Para peserta yang mengikuti
workshop
juga
akan
mendapatkan voucher makanan
sehingga tidak perlu khawatir
tentang masalah perut. Menarik
bukan? Kita bisa belajar dan
menambah skill yang kita miliki
dengan berbagai workshop seru
disini.

DO-IT-YOURSELF

07

MENGUBAH HOBI
menJADI PELUANG
BISNIS
Berawal dari hobi otomotif yang dimilikinya,Kevin Dartanto bersama
rekannya membangun bisnis knalpot valvetronic yang diberi nama Tech
Pro. Bisnis ini telah dijalankan selama satu tahun. Awalnya, dia mau
membuka bisnis repair body mobil, namun bisnis tersebut membutuhkan
pengalaman dan sudah terlalu banyak kompetitornya. Akhirnya, Kevin
berpikir untuk membuka bisnis velg mobil. Setelah melakukan riset ke
beberapa tempat, ternyata bisnis velg mobil ini membutuhkan modal
yang sangat besar Tidak berhenti mencari peluang bisnis, akhirnya
pilihan jatuh kepada bisnis modifikasi knalpot. Bersama rekannya Hans
ternyata bisa membuat knalpot yang dipelajarinya secara otodidak. Kevin
dan Hans akhirnya mencari referensi ke beberapa tempat dan menemukan fakta bahwa knalpot yang masuk ke Indonesia masih tergolong
mahal dan membutuhkan biaya lebih dari 40 juta rupiah.
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Berkat kerja keras, mereka akhirnya menemukan modul asal China
yang 90% sama namun memiliki
harga yang jauh lebih murah
sehingga mereka mulai menjalani
bisnis ini. Knalpot yang diproduksi
oleh Tech Pro menggunakan
teknologi valvetronic yang mampu
membuat suara dari knalpot bisa
diubah dari berisik menjadi silent
hanya dengan menekan tombol.
Exhaust system yang digunakan
bukan
hanya
mengutamakan
suara, namun juga daya tahan dan
peningkatan performa. Knalpot
velvetronic yang dijual oleh Kevin
tadinya hanya made by order dan
didesain khusus sesuai dengan
kondisi mesin, namun saat ini
sudah ada produk jadi yang telah
dikemas dalam kotak sehingga
dapat dikirim ke luar kota. Dengan
adanya hal tersebut pelanggan
hanya tinggal pergi ke bengkel dan
pemasangan knalpot velvetronic
tidak akan memakan waktu lebih
dari tiga jam. Untuk kedepannya,
Kevin ingin menawarkan produknya ke bengkel-bengkel agar ia
hanya menjadi distributor

Setiap bisnis pasti pernah merasakan jatuh bangunnya. Karena
bisnis yang dilakukannya berdasarkan dari hobi yang dia punya, dia
tidak pernah merasa lelah atau
bosan untuk mencoba. Setiap
usaha yang dilakukannya akan
terbayar apabila dia berhasil mendengar suara dari knalpot yang
sedang dimodifikasi.
So nextgeners, it’s not easy to overcome the fear of failure, but once
you build up the confidence to not
let fear hold you back you'll acheive
much more.
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EKSITENSI
3d printing
Indonesia
Mungkin beberapa dari kalian ada yang
belum mengetahui tentang 3D printing
karena masih sangat jarang dan belum
begitu dikenal di Indonesia. Walaupun
begitu, market dari 3D printing ini akan
terus berkembang loh nextgeners! 3D
Printer adalah sebuah printer yang dapat
mencetak 3D design menjadi 3D real
object. Eliketronics merupakan salah satu
pengembang 3D printing di Indonesia.
Walaupun bukan merupakan produsen 3D
printing pertama di Indonesia, namun hal
ini tidak meredupkan semangat Brilly
Nurhalim untuk ikut bersaing dalam
memproduksi mesin maupun barang-barang 3D printing.
Salah satu tipe printer yang dimiliki perusahaan miliki Brilly adalah 3D Printer Optimus
Neptune yang diciptakan dengan build
volume yang besar dengan kualitas
printing yang sangat presisi. Selain build
volume yang besar, Optimus Neptune juga
diciptakan dengan fitur offline printing. Fitur
ini menyediakan sebuah kemudahan
dimana pengguna tidak memerlukan
laptop untuk melakukan 3D Printing.
Cukup simpan design-mu ke dalam SD
Card dan kamu sudah dapat mewujudkan
imajinasimu. Usaha milik Brilly ini telah
berdiri sejak bulan Maret 2016 yang lalu.
Seluruh printer yang dijual merupakan
produksi dari China. 3D printing ini memiliki
manfaat yang sangat banyak mulai dari
membuat miniatur, piala, speaker, hingga
alat musik. Jangan takut apabila kita tidak
bisa membuat desain, karena ada website
yang menjual desain 3D printing.

Eliketronics telah memproduksi piala untuk
beberapa universitas seperti Universitas
Pelita Harapan, Universitas Gajah Mada,
dan Swiss German University. Selain 3D
Printer, Eliketronics juga memproduksi 3D
Pen loh! Bentuknya benar-benar seperti
pulpen berbahan keramik dan cara
penggunaannya juga sangat mudah. Kita
hanya tinggal memasukkan kabel berbahan polylactic acid ke dalam 3D Pen dan
akan dilelehkan dengan suhu minimal 170
derajat lalu kita sudah bisa menggambar
objek 3D. Kabelnya sendiri memiliki 17
warna, mulai dari yang biasa, glow in the
dark, sampai yang berbahan seperti kayu.
Market 3D Pen sendiri adalah anak-anak
Sekolah Dasar yang suka berkreasi dan
menggambar. Kedepannya, 3D printing
akan terus berkembang tidak hanya untuk
memproduksi barang, bahkan juga
makanan loh nextgenners! Tertarik untuk
mencoba?
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Back-of-the-envelope
calculation of water
droplet size
Kita pasti pernah melihat butiran-butiran air menetes dari keran air yang
tak tertutup sempurna. Pernahkah membayangkan fenomena fisika apa
yang menyebabkan butiran air (droplet) terbentuk di ujung keran (faucet)?
Apa yang menyebabkan droplet tersebut tidak langsung jatuh? Berapakah
ukuran droplet tersebut sebelum jatuh?
Apabila kita mengerjakan sebuah proyek desain produk keran air, di awal
proyek biasanya kita harus menentukan beberapa parameter, misalnya
ukuran droplet yang terbentuk di faucet. Ukuran droplet dapat diperkirakan
dengan perhitungan sederhana menggunakan pensil/pulpen dan kertas.
Perhitungan ini disebut back-of-the-envelope calculation.

²
C
M
E=
11

1
2
3
Catatan:
• Estimasi 3.33 mm tersebut mengikuti apa yang disebut sebagai
capillary length scale, pada laju aliran yang cukup kecil.
• Untuk laju aliran yang tinggi, efek inersia dan viskositas harus
diperhitungkan dalam keseimbangan gaya.
• Back-of-the-envelope calculation merupakan kemampuan yang
penting dimiliki oleh seorang design engineer untuk dapat
mengestimasi parameter desain. Perhitungan tersebut, bila
dilakukan dengan benar dan menggunakan asumsi yang tepat,
dapat memberikan gambaran tentang order of magnitude sebuah
parameter.
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Astrological Meaning
of the Zodiac
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zodiak
Zodiak adalah pembagian dua belas bagian langit di lingkungan ekliptika. Jika dibayangkan bagian
langit ini diperoleh dari sebuah pita lebar yang membentang di sekitar bola langit dan dipotong
setengahnya oleh orbit Matahari. Potongan tersebut menjadi dua belas bagian yang masing-masing
memiliki ukuran 30°. (Guan, 2000)

Sumber: The Mathematics of Astrology: Does House Division Make Sense (Guan, 2000)

Seiring pergerakan tahunan matahari di sekitar ekliptika, matahari akan berada pada tiap dua belas
bagian zodiak sesuai dengan pergerakannya. Hal ini mengakibatkan seseorang yang lahir pada waktu
tertentu sesuai pergerakan matahari akan memiliki tanda matahari yang disesuaikan dari bagian
horoskop. Hal ini yang menyebabkan seseorang memiliki karakteristik yang terkait dengan tanda
matahari tersebut.
Beberapa tanda di zodiak memiliki sifat astrologi tertentu. Daftar berikut adalah tabel karakteristik
tanda-tanda, menurut para ahli astrologi.

Selain itu, terdapat pembagian lebih lanjut dari Zodiak yakni dengan menggunakan permainan geometri,
ekliptika yang dibagi menggunaka segitiga, persegi dan segi enam, seperti yang ditunjukkan di bawah
ini.

Sumber: The Mathematics of Astrology: Does House Division Make Sense (Guan, 2000)
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RECOMENDATION

MOVIE TECHNOLOGY
THE MATRIX
The Matrix merupakan film bergenre fiksi ilmiah
yang menceritakan tentang Thomas Anderson
(Keanu Reeves), Thomas, seorang programer
komputer dan hacker jahat, dipimpin untuk
melawan perang bawah tanah melawan komputer
kuat yang kini menguasai dunia dengan sistem
yang disebut 'The Matrix'.

TRON : LEGACY
Tron menceritakan tentang software designer dan
computer hacker yang terjebak dalam programnya
sendiri serta menghilang sehingga tak dapat
kembali ke dunia nyata. Sam merindukan ayahnya, dan memasuki ruang virtual yang telah menjadi jauh lebih berbahaya daripada yang dimaksudkan ayahnya. Sekarang, ayah dan anak ini
memulai suatu perjalanan hidup dan mati.

EAGLE EYE
Film action-thriller yang dibintangi Shia LaBeouf
ini menceritakan tentang dua orang asing (Jerry
dan Rachel) yang dipertemukan oleh panggilan
telepon misterius dari perempuan tak dikenal.
Perempuan itu, atau the eagle eye, mengendalikan keseharian Rachel dan Jerry menggunakan
teknologi surveillance and computer network.
Jerry dan Rachel harus berburu dengan waktu
untuk mematikan sistem tersebut.
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How to

TOILET
ROLL SPEAKER
We show you step by step to prepare toilet roll for a phone

Hai NextGenners! Pernah nggak sih kalian merasa kardus yang ada
disekitar kita seperti tissue toilet gulung itu nggak berguna dan mending
dibuang aja? Eits! Jangan dibuang. Mending kita ubah aja menjadi barang yang
super berguna. Kita ubah barang-barang ini menjadi hal yang lebih berguna
lebih, kita sulap menjadi Speaker!
Barang yang kamu butuhkan : Karton bekas tissue gulung atau roll, Gunting, Cutter, Spidol.

Step 1
Ambil tissue gulung yang sudah
kamu sediakan, kemudian gambar
lubang menggunakan spidol di
tengah tissue gulung tersebut.

Step 3
Nah biar speaker kalian berdiri dengan
mantap, jangan lupa buat sebuah
tatakan untuk speakernya. Kalian bisa
gunain pin warna-warni agar speakernya bisa berdiri dengan tegak.

Step 2
Setelah menggambar sekiranya lubang
yang cukup untuk handphone kamu,
waktunya memotong tissue gulung
tersebut menggunakan gunting atau
cutter!

Step 4
Setelah itu masukan handphone
kamu ke speaker barumu!
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Enjoy your
music
NextGenners
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KAMUS STEM
AESTHETICS
Kaidah yang berhubungan dengan
keindahan dan aspek artistik dari
produk.
SIMULATION
Representasi atau prediksi dari
aspek fisik dan fungsional dari
produk asli oleh model yang dieksekusi menggunakan komputer
PROTOTYPE
Versi awal dari sebuah produk
yang secara bertahap diujicoba
untuk mengevaluasi performa dan
keandalannya, dan diperbaiki lebih
jauh sampai versi akhir untuk
produksi diperoleh.
MECHANICS
Cabang ilmu Fisika yang berkaitan
dengan bagaimana objek fisik
(misalnya produk atau komponen)
bereaksi saat diberikan gaya
(force) atau perpindahan.

PATENT
Lisensi yang dikeluarkan untuk
periode tertentu oleh pemerintah,
yang memberikan hak kepada
seorang penemu produk untuk
mencegah orang lain untuk
membuat, menggunakan, atau
menjualkan penemuannya itu.
ELECTRONICS
Cabang ilmu Fisika yang berkaitan dengan rangkaian listrik yang
terdiri dari komponen-komponen
kelistrikan. Berbagai macam
produk membutuhkan elektronika untuk berfungsi secara penuh
RENDERING
Pemrosesan dari model produk
pada komputer dimana warna
dan bayangan diberikan kepada
gambar model tersebut untuk
mendapatkan
tampilan
tiga
dimensi yang solid.
ERGONOMICS
Studi tentang bagaimana produk
dapat digunakan secara efisien
oleh penggunanya atau tentang
bagaimana produk seharusnya
dirancang untuk mengoptimalkan
performanya dan kenyamanan
penggunanya selama interaksi
dengan produk tersebut.
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FINDING WORD
L E OU T V I Y Z ADC B S UR T
MR P S TWG N I R E D N E RMN
A G Q R N R B O P D H K L TMOW
CONC E P T UA L I Z A T I ON
S N E LMA R Y T R T G H J L E Y
G O T S I S NME C H A N I C S T
MM Q M R C A Q N F D A B T L G S
W I GU E PRO T O T Y PE S X D
L C H U P V E Y Z A D C O SWR T
MS P S EWG S I MU L A T I O N
A G Q R X R B O P S H K A PMOW
CO I A E S T H E T I C S B I ON
S N F DMD R Y T O F G U J L E Y
GO E L E C T RON I C S I C S T
M J QMK C A Q NF E A B T L G K
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Hai NextGenners!
Ngerasa mulai bosen dan jenuh sama kegiatan sekolah yang itu-itu aja?
Terus pengen coba hal baru dan dapetin pengalaman yang super menarik?
Yap! STEM Prasetiya Mulya hadir dengan hal yang menarik buat kalian
diluar sana! We’re hunting for First NextGen School Ambassador 2017.
Eits, sebelumnya kalian tau nggak sih apa itu NextGen School Ambassador
2017? Masa mau daftar tapi nggak tau NextGen School Ambassador 2017,
huh. Nih ya, gue jelasin buat kalian yang haus akan pengalaman dan
kreativitas. NextGen School Ambassador 2017 bakal jadi perwakilan di
sekolah kalian untuk main bareng sama NextGen Magazine. Main barengnya ini nggak cuman main aja lho, disini kalian bisa dapetin banyak pengalaman, terus kerennya lagi kalian main sama bukan sembarang orang.
Kalian bahkan bisa main bareng orang-orang expert di dunianya. Wuih,
keren banget nggak sih?!
Main bareng NextGen ini juga nantinya akan ada banyak workshop bareng
orang yang expert di bidangnya masing-masing, bahkan bisa masuk
majalah! Banyak banget nggak sih keuntungan yang kalian dapetin kalau
jadi NextGen School Ambassador 2017?
Nih ketentuannya bisa kalian liat dibawah ini NextGenners!
1.
Buka website (nextgen)
2.
Siswa SMA duduk dikelas 10 sampai 12.
3.
Kreatif, inovatif dan juga pede tingkat tinggi
4.
Isi biodata kalian selengkap mungkin, sampai kalo ada pertanyaan
makanan kesukaan lo, isi aja!
5.
Bukti dari registrasi NextGen School Ambassador 2017-nya di print
dan dibawa ya saat interview nanti.
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FORMULIR PENDAFTARAN
NEXT GEN SCHOOL AMBASSADOR
NAMA LENGKAP:
ASAL SEKOLAH:
KELAS / JURUSAN:
TEMPAT/TANGGAL LAHIR:
ALAMAT:
NOMOR TELEPON:
EMAIL:
AKUN FACEBOOK:
AKUN TWITTER:
AKUN INSTAGRAM:
TINGGI:
BERAT BADAN:
HOBI:
KEAHLIAN KHUSUS:
1.
........................................................................................
2.
........................................................................................
PRESTASI YANG PERNAH DIRAIH:
1.
........................................................................................
2.
........................................................................................
3.
........................................................................................
MENURUT KAMU, APA ITU NEXT GEN SCHOOL AMBASSADOR?
.......................................................................................................................
........................
ALASAN KAMU MAU JADI NEXT GEN SCHOOL AMBASSADOR:
.......................................................................................................................
........................
.......................................................................................................................
........................

*sertakan foto 4x6 (full body, close up, & setengah badan)

21

AYO

Belajar
CODING GAME

Clevio Coder Camp merupakan
sebuah sekolah yang terletak di
Gunung Putri, Jawa Barat. Tetapi ada
yang unik di sekolah ini, Clevio Coder
Camp merupakan sebuah sekolah
programming untuk anak-anak. Clevio
menciptakan aplikasi cerdik dari
teknologi praktis untuk mengungkit
kapasitas alami manusia untuk mencapai lebih baik. Clevio Camp mengaplikasikan visi ini di bidang pendidikan
melalui kursus-kursus yang memberdayakan masyarakat untuk meraih lebih
banyak manfaat dari teknologi.

Clevio Coder Camp ingin membuktikan
pada masyarakat, bahwa industry game
bukan lah hal yang negatif. Hal ini
belakangan cepat disimpulkan oleh
beberapa orang bahkan orang tua dari
anak karena beberapa kasus yang
terjadi pada anak zaman sekarang yang
banyak memunculkan hal negatif
karena bermain game atau melakukan
hal negatif di sebuah game.

Aranggi Soemardjan selaku
founder dari Clevio Coder Camp
ini ingin mengajarkan cara membuat sebuah game dengan
pendekatan yang lebih unik.
Terfokus pada pengembangan
kemampuan anak yang
duduk di kelas 1 SD
hingga 3 SMP. Aranggi
juga ingin menanamkan
jiwa
kewirausahaan sejak dini.
Clevio Coder Camp
mematok
harga
kursus dari Rp 1 juta
hingga Rp 2 juta,
tergantung
paket
yang diambil.
Di tempat ini lah, anak-anak
bisa mengasah kemampuan mereka
dalam menciptakan sebuah game.
Nggak sembarang game yang
mereka rancang loh, Clevio mengarahkan anak-anak ini untuk menciptakan sebuah game yang berbasis
edukasi, seperti matematika, sains
maupun sejarah. Sesuai dengan apa
yang mereka pelajari di sekolah. Jadi
sekarang, game bukan jadi alasan
kita nggak belajar. Karena belajar
juga bisa melalui game loh NextGeners!

22

WHAT’S on
NEXT GEN PORTAL

Nextgenner, jangan lupa kunjungi website NextGen di nextgen.web.id
karena kamu bisa menemukan banyak artikel menarik didalamnya!
Mungkin gak sih ada televisi yang
tembus pandang? Mungkin! Saat
ini TV tembus pandang itu sudah
ada dan diproduksi oleh perusahaan Panasonic di Amerika Serikat.
Mau tau lebih detail dan melihat
bentuk dari TV ini? Langsung saja
buka website NextGen ya, nextgenner.
Kamu malas belajar matematika?
Website ini bisa memberitahu kamu
10 alasan kenapa kamu harus belajar matematika. Ternyata, pelajaran
yang kebanyakan tidak disukai
pelajar ini sangat berguna loh buat
keseharian kamu. Dan juga,
matematika nantinya akan kamu
butukan di dunia kerja.
Buat kamu yang cewe-cewe, pasti
banyak yang sering menggunakan
high heels. Nah, jika dipakai dalam
waktu yang lama,high heels bisa
menjadi penyebab mengecilnya
otot tubuh dan bisa membuat tubuh
kamu jadi melengkung. Waaah
pasti gamau ya hal itu terjadi?

Pernah gaksih kalian berpikir untuk
menciptakan high heels yang
ketinggiannya bisa disesuaikan
dengan beban atau massa tubuh
dan kekuatan tumpuan kaki? Jadi
kosepnya semacam dongkral hidrolik. Jika berdiri lama dan kaki terasa
pegal, kamu bisa memencet tombol
untuk menurunkan ketinggian high
heels bahkan hinggal menjadi flat.
Menarik bukan? Jangan lupa baca
selengkapnya di website NextGen
ya!
Selain artikel, kamu juga bisa
menonton video tutorial loh di website ini! Mau tau cara membuat
kipas dari botol plastik? Atau mencharger handphone kamu tanpa
harus mencolok ke stop kontak?
Semua ada disini!
.
www.nextgen.web.id
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