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ABSTRAK 

Life cycle thinkingsustainable design mempertimbangkan aspek lingkungan pada semua tahap 

proses pengembangan produk.Terdapat 5 daur life cycle produk, yaitu tahap sumber daya, 

produksi, distribusi, penggunaan hingga daur ulang.Seringkali desainer luput dalam memikirkan 

strategi pengembangan produk baru untuk semua daur life cycle tersebut.Penulis coba 

memasukkan persepsi tersebut pada desain produk.Melalui serangkaian metode seperti product 

autopsy, in depth interview, analisa tren, eksperimen material. Maka akan menghasilkan lima 

desain produk berbentuk purwarupa fungsional dengan tujuan memberikan solusi permasalahan 

masyarakat perkotaan dengan pendekatan sustainable design.Kelima purwarupa menggunakan 

metode pendekatan di kelima tahap daur hidup pada life cycle thinking. Sebutan kelima produk 

ini yaitu Matsya,  fishing gear sarana pembawa udang hidup dengan metode pemingsangan, Co-

Ni,  Sustainable baby bassinet, Stereos,  Set furniture multifungsi modular limbah tong, Stable, 

stan makanan penjual weekend market, Cocopa, Furnishing productmemanfaatkan limbah kulit 

kelapa. 

Kata kunci:Desain Produk, Life-cycle thinkingSustainable design,Sustainable Development 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Life cycle thinkingadalah sebuah 

pendekatan untuk menyadari bagaimana 

kehidupan sehari-hari mempengaruhi 

lingkungan. Pendekatan ini mengevaluasi 

bagaimana sebuah produk dikonsumsi dan 

terlibat dalam aktivitas berdampak pada 

lingkungan. Selain ituproduk juga di 

evaluasi bukan hanya satu langkah tunggal, 

namun juga secara holistik dari keseluruhan 

sistem produk atau aktivitas. Ini karena 

dengan mengkonsumsi suatu produk, 

serangkaian aktivitas terkait diperlukan 

untuk mewujudkannya. Misalnya, ekstraksi 

bahan baku, pengolahan bahan, 

transportasi, distribusi, konsumsi, 

penggunaan kembali / daur ulang, dan 

pembuangan semuanya harus 

dipertimbangkan saat mengevaluasi 

dampak lingkungan. Ini disebut siklus 

hidup suatu produk. Gagasan keseluruhan 

untuk membuat evaluasi menyeluruh 

terhadap efek sistem dapat didefinisikan 

sebagai pemikiran siklus hidup. 

Berpikir siklus hidup juga bisa diterapkan 

pada konsumsi kegiatan sosio-ekonomi 

lainnya seperti menonton film, membuat 

seni dan kerajinan, memasak makan malam, 

atau bahkan mengerjakan pekerjaan rumah. 

Misalnya, menyewa sebuah film, yang 

tampaknya merupakan kegiatan yang tidak 
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berbahaya, akan melibatkan pembakaran 

bensin untuk dibawa ke toko video, 

menggunakan listrik untuk menyalakan 

televisi dan DVD player, dan 

mengkonsumsi listrik dari baterai remote. 

Namun, ketika mencoba menganalisis 

secara kuantitatif efek siklus hidup, batasan 

untuk evaluasi tunduk pada pendekatan 

penilaian apa yang diambil karena reaksi 

berantai dapat menjadi sangat kompleks 

sehingga memerlukan beberapa dekade 

untuk mengetahui siklus hidup suatu proses 

tertentu. Berpikir siklus hidup secara 

keseluruhan adalah cara untuk lebih 

memperhatikan kompleksitas 

mengkonsumsi produk dan terlibat dalam 

kegiatan dan bagaimana pengaruhnya 

terhadap lingkungan. 

Indonesia merupakan negara yang terletak 

di tengah-tengah garis kathulistiwa. Dengan 

letak geografis tersebut, Indonesia memiliki 

iklim yang tropis. Negara yang beriklim 

tropis dikenal sangat kaya akan flora dan 

fauna. Karena banyaknya sumber alam 

tersebut, pengolahan hasil alam tersebut 

menghasilkan jumlah limbah yang cukup 

besar juga jumlahnya.Salah satu contohnya 

ialah pengolahan organis seperti limbah 

kelapa dan limbah padat seperti tong. Perlu 

adanya pemikiran siklus hidup produk yang 

memanfaatkan ekstraksi material limbah 

seperti ini. 

Selain itu, pola pikir kehidupan perkotaan 

mendorong manusia cerdik dalam memilih 

produk yang berkelanjutan dalam 

mendukung kehidupannya. Misalnya bagi 

keluarga kecil yang memiliki bayi perlu 

berpikir untuk mencari perabotan yang 

bermanfaat dalam jangka waktu panjang 

sehingga nilai produk semakin tinggi. 

Begitu halnya ketika menjalani rutinitas 

keseharian seperti hobi atau pekerjaan. 

Perlu sebuah produk penunjangnya yang 

memiliki konsep berkelanjutan. Dalam 

studi kasus yang dipakai pada artikel ini 

untuk menunjang kegiatan memancing 

sebagai hobi untuk profesional. Serta 

kebiasaan para pedagang kuliner pop-up 

seiring dengan maraknya pop-up market di 

Mall dan pusat perbelanjaan setiap akhir 

pekan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas maka ditentukan 

rumusan masalah yang ada sebagai berikut :  

 Penerapan life cylcesustainable design 

pada desain produk masih tergolong 

rendah 

 Jumlah limbah terus bertambah, namun 

pemanfaatan limbahorganik dan 

anorganik pada desain produk 

 Aktivitas keseharian warga perkotaan 

tidak ditunjang dengan produk yang 

memiliki konsepsi lifecycle thinking 

Dari poin-poin rumusan masalah diatas 

maka munculah pertanyaan penelitian: 

Bagaimana menggunakan konsepsi life 

cycle thinking dalam mengembangkan 

produk baru yang berwawasan lingkungan. 

 

1.3 Batasan Masalah  

Ruang lingkup permasalahan yang akan 

dibahas nantinya adalah:  

- Pendekatan sustainable designuntuk 

luaran desain produk 

- Menggunakan strategi lifecycle thinking 

- Produk mendukung kebutuhan 

masyarakat perkotaan  

 

2. PUSTAKA 

2.1 Sustainable design 

Biasa dikenal dengan juga dengan eco-

design, atau desain berkelanjutan adalah 

filosofi perancangan benda fisik, 

lingkungan binaan, dan pelayanan agar 

sesuai dengan prinsip keberlanjutan sosial, 

ekonomi, dan ekologi (Mclennan, 

2004).Ecodesign (juga dikenal dengan 

desain untuk lingkungan, desain siklus 

hidup, desain sadar lingkungan) adalah 

metodologi sistematis yang 

menggabungkan pertimbangan lingkungan 

ke dalam proses perancangan produk. 

Tujuan utama ecodesign adalah untuk 

mengembangkan barang dan jasa yang 
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mengarah pada keberlanjutan dengan 

mengurangi beban lingkungan produk 

sepanjang siklus hidup, dengan 

mempertimbangkan juga kebutuhan produk 

dan pelanggan konvensional lainnya seperti 

fungsionalitas, kualitas, keamanan, biaya, 

kemampuan manufaktur, ergonomi. dan 

estetika. 

Menurut Kaunas Univ.of Technology 

tentang Life Cycle Assessment (LCA) 

ecodesign mempertimbangkan aspek 

lingkungan pada semua tahap proses 

pengembangan produk, mengupayakan 

produk yang memberikan dampak 

lingkungan serendah mungkin selama siklus 

hidup produk. Dengan kata lain, produk 

harus mengalokasikan sumber daya 

sesedikit mungkin dan mengurangi dampak 

terhadap lingkungan, meningkatkan kinerja 

secara keseluruhan agar perusahaan dapat 

memasarkannya dan mendapatkan 

pendapatan. Pada akhirnya, ecodesign harus 

menghasilkan produksi dan konsumsi yang 

lebih berkelanjutan. 

Inti eco-design adalah konsep siklus hidup 

produk. Siklus hidup produk dimulai 

dengan sumber daya yang diambil dari 

alam, berlanjut ke produksi bahan dan 

proses pembuatan, pengemasan dan 

pengangkutan, penggunaan dan 

pemeliharaan produk dan akhirnya diakhiri 

pada tahap akhir kehidupan. Istilah life 

cycle thinking mengacu pada pendekatan 

terpadu yang harus diterapkan dengan 

tujuan merancang produk yang lebih ramah 

lingkungan. 

Menurut CIMdata “About PLM", Diakses 

tanggal 25 February 2012, dalam dunia 

industri, manajemen siklus produk / product 

lifecycle management (PLM) adalah proses 

pengelolaan seluruh siklus produk dari 

awal, mulai dari desain dan manufaktur 

sampai dengan pelayanan konsumen dan 

pembuangan produk tersebut  

Dalam PLM ada lima area utama; 

1. Rekayasa sistem (SE) 

2. Produk dan portfolio m² (PPM) 

3. Desain produk (CAx) 

4. Manajemen proses manufaktur (MPM) 

5. Product Data Management (PDM) 

 

Sebagai pendekatan holistik Eco-Design 

memeriksa keseluruhan siklus hidup 

produk, yang dapat dibagi menjadi lima 

tahap yang berbeda seperti yang 

digambarkan pada diagram 1 dibawah ini. 

Namun seputar isu tersebut muncul 

pertanyaan yang terkait adalah: 

1. Penggunaan bahan baku 

• Bahan baku mana yang digunakan? 

• Rantai hulu mana yang dibutuhkan untuk 

bahan baku ini? 

• Berapa banyak energi yang dipecah untuk 

proses ini? 

2. Pembuatan 

• Jenis bahan operasi apa yang dibutuhkan 

untuk proses produksi? 

• Berapa banyak energi yang dibutuhkan 

dan sumbernya dihasilkan? 

3. Distribusi 

• Apa jenis bahan kemasan yang digunakan 

dan bagaimana bisa didaur ulang? 

• Sarana transportasi apa yang digunakan 

untuk distribusi produk? 

4. Penggunaan produk 

• Seberapa hemat energi produk dalam fase 

penggunaannya? 

• Apakah produk mudah dipelihara? 

• Berapa lama umur produk? 

5. Akhir Hidup 

• Apakah produk, atau bagiannya, dapat 

digunakan kembali? 

• Apakah produk mengandung bahan yang 

bermasalah untuk dibuang? 

• Bahan dasar mana yang bisa didaur ulang? 
 

 

http://www.cimdata.com/plm.html


Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi dan Ilmu Komputer (SNITIK)   ISBN : XXX – XXX 

Medan, 26 April 2018         

 

 

188 
 

Diagram 1. Lifecycle thinking 

Sumber: NIST Programs of the Manufacturing 

Engineering Laboratory, archived by 

web.archive.org in 2008 

2.2 Pemanfaatan limbah sebagai 

penggunaan bahan baku produk 

Limbah merupakan buangan atau sisa yang 

dihasilkan dari suatu proses atau kegiatan 

dari industri maupun domestik (rumah 

tangga). Menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 101 tahun 2014, limbah adalah sisa 

suatu usaha dan/atau kegiatan. 

Berdasarkan dari wujud limbah yang 

dihasilkan, limbah dibagi menjadi tiga yaitu 

limbah padat, limbah cair dan gas dengan 

penjelasan sebagai berikut: 

1. Limbah padat adalah limbah yang 

berwujud padat. Limbah padat bersifat 

kering.Limbah padat ini misalnya, sisa 

makanan, sayuran, potongan kayu, 

sobekan kertas, sampah, plastik, tong 

besi dan logam 

 

 
Gambar 1. Limbah padat tong besi  

Sumber: koleksi pribadi penulis 

 

2. Limbah cair adalah limbah yang 

berwujud cair. Limbah cair terlarut 

dalam air, selalu berpindah, dan tidak 

pernah diam.  

3. Limbah gas adalah limbah zat (zat 

buangan) yang berwujud gas. Limbah 

gas dapat dilihat dalam bentuk asap. 

Limbah gas selalu bergerak sehingga 

penyebarannya sangat luas.  

Menurut A. K. Haghi, 2011 menyatakan 

bahwa berdasarkan Sumber yang 

menghasilkan limbah dapat dibedakan 

menjadi lima yaitu: 

1. Limbah rumah tangga, biasa disebut juga 

limbah domestik. 

2. Limbah industri merupakan limbah yang 

berasal dari industri pabrik. 

3. Limbah pertanian merupakan limbah 

padat yang dihasilkan dari kegiatan 

pertanian, contohnya sisa daun-daunan, 

ranting, jerami, kayu, kelapa dan lain-

lain.Sementara itu, dalam konteks studi 

kasus artikel ini, penulis akan mengolah 

limbah organik yaitu limbah kelapa. 

Data mengenailimbah organik jenis ini 

tidak dicatatkan secara rinci dalam 

statistik oleh pemerintah. Dalam surat 

kabar antarasumsel dituliskan bahwa 

terjadinya peninggkatan jumlah limbah 

kelapa akibat meningkatnya pedagang 

kelapa. “Akibat menjamurnya penjual 

buah kelapa muda dan jenis buah-buahan 

lainnya itu, jumlah sampah di Kota 

Lubuklinggau meningkat dua kali lipat 

yaitu mencapai 300 ton dari sebelumnya 

hanya 150 ton per hari.” (sumber: 

http://www.antarasumsel.com/berita/303

789/dinas-kebersihan-lubuklinggau-

keluhkan-limbah-kelapa-muda<, diakses 

28/8/2017) 

4. Limbah konstruksi didefinisikan sebagai 

material yang sudah tidak digunakan lagi 

dan yang dihasilkan dari proses 

konstruksi, perbaikan atau perubahan.  

5. Limbah radioaktif, limbah radioaktif 

berasal dari setiap pemanfaatan tenaga 

https://web.archive.org/web/20080916071647/http:/www.mel.nist.gov/programs/pbookweb.pdf
https://web.archive.org/web/20080916071647/http:/www.mel.nist.gov/programs/pbookweb.pdf
https://web.archive.org/web/20080916071647/http:/www.mel.nist.gov/programs/pbookweb.pdf
http://ilmulingkungan.com/limbah/
http://www.antarasumsel.com/berita/303789/dinas-kebersihan-lubuklinggau-keluhkan-limbah-kelapa-muda%3c
http://www.antarasumsel.com/berita/303789/dinas-kebersihan-lubuklinggau-keluhkan-limbah-kelapa-muda%3c
http://www.antarasumsel.com/berita/303789/dinas-kebersihan-lubuklinggau-keluhkan-limbah-kelapa-muda%3c
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nuklir, baik pemanfaatan untuk 

pembangkitan daya listrik menggunakan 

reaktor nuklir, maupun pemanfaatan 

tenaga nuklir  

 
Gambar 2. Drum Sofa Eksisting (Ki) dan kursi 

berbahan limbah kayu kelapa 

Sumber: koleksi pribadi penulis 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif dan kuantitatif, berikut 

ini metode yang digunakan dibawah ini:  

1. Kualitatif  

- In Depth Interview (IDI) : dilakukan 

kepada para desainer, ahli bidang eco-

design,para target pengguna, tren forecaster 

- Observasi dilakukan lokasi lingkungan 

target pengguna, produk eksisting. 

- Studi perilaku pengguna untuk 

mengetahui siklus penggunaan produk 

eksisting 

- Eksperimen material untuk mengetahui 

karakter ekstraksi material sehingga dapat 

dimanfaatkan pada produk yang didesain 

2. Kuantitatif  

- Kuesioner dibagikan calon pengguna 

untuk mengetahui kebutuhan pada produk 

 

4. PEMBAHASAN 

Melalui serangkaian analisa aspek desain, 

penentuan konsep desain dan proses kreatif 

seperti pembuatan alternatif desain, 

pemilihan final desain, hingga pembuatan 

purwarupa maka terdapat 5 produk yang 

menggunakan pendekatan life cycle 

thinking dalam konsep pengembangan 

produk.  

1. Matsya,  fishing gear sarana pembawa 

udang hidup dengan metode 

pemingsangan 

2. Co-Ni,  Sustainable baby bassinet 

3. Stereos,  Set furniture multifungsi 

modular limbah tong 

4. Stable, stan makanan penjual weekend 

market 

5. Cocopa, Furnishing product 

memanfaatkan limbah kulit kelapa. 

 

Berikut ini deskripsi produk masing-

masing: 

Deskripsi Produk Matsya 

Nama Produk: Tas pembawa udang hidup 

dengan metode pemingsangan 

- Sebutan Produk: Matsya 

- Fungsi: Sebagai pembawa umpan udang 

hidup dan peralatan pendukung kegiatan 

memancing di air asin berupa tas 

berukuran 45L+3L yang mempunyai 

inovasi berupa tempat yang dapat 

menahan suhu dingin yang mampu 

menghidupkan udang selama 24-36 jam. 

- Tujuan: solusi membawa umpan hidup 

dan perlengkapan yang dibawa untuk 

kegiatan memancing di air asin. 

- Kelas/ Kategori Produk: Sarana pameran 

- Pengguna:unisex, usia20-45 tahun, 

kondisi sosial budaya penjual makanan, 

kegiatan pengguna berjualan.  

- Keunggulan:Produk berkapasitas 6-10 

kilogram.Buckle dan Hook & loop 

sebagai sarana sistem penguncian, 

aksesoris yang tas yang berbahan plastik 

yang menghindari berkarat, material 

utama kain tas yang water-reppelent 

yang tahan akan percikan air dari ombak 

dan hujan, material spons pada bagian 

pegangan dan punggung sehingga 

membuat nyaman ketika di bawa, 

mempunyai 3 aksesoris utama pada tas 

yang digunakan pada tas gunung, yaitu 

shoulder strap, chest strap, dan belt 

strap. Yang dapat digunakan dan diatur 

sesuai yang pengguna inginkan. 
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Gambar 3. Matsya,  Tas pembawa udang hidup 

dengan metode pemingsangan 

Sumber: Wijaya, Peter. 2018. Perancangan 

sarana pembawa udang hidup dengan metode 

pemingsanan untuk pemancing air asin 

 

Deksripsi Produk Co-Ni 

- Nama : Sustainable Baby Bassinet  

- Sebutan produk: Co-Ni 

- Kelas/ kategori: Furnishing / Beds & 

seats, table and similiar nature, storage 

furniture. 

- Fungsi  : Untuk tempat tidur bayi 

dan baby tuffle dan selanjutyadapat 

digunakan sebagai lemari 

- Tujuan :Memperpanjang masa 

pemakaian furniture bayi 

khususnyabassinet 

- Pengguna: perempuan, usia0 – 8 tahun, 

berprofesi: wiraswasta atau ibu rumah 

tangga dan bayi, kondisi Ekonomi: 

menengah ke atas, kegiatan ibu rumah 

tangga,  

- Keunggulan: Merupakan sebuah produk 

yang mengutamakan masa pemakian 

yang lebih lama, memberikan kesan 

nyaman dari segi desain untuk bayi 

maupun kesesuaian dengan desain 

ruangan, memiliki nilai jual lebih, 

memiliki desain yang di setarakan 

dengan tren desain yang ada 

 

 
Gambar 4. Co-Ni,  Sustainable baby bassinet. 

Sumber: Sarah. 2018. Perancangan produk 

berkelanjutan pada baby bassinet. 
 

Deskripsi Produk Stable 

- Nama Produk: Stan untuk penjual 

weekend market 

- Sebutan Produk: Stable 

- Kelas/ Kategori: Travel cases / showcase 

- Fungsi: Sebagai tempat untuk 

mendisplay makanan dan berjualan pada 

weekend market. 

- Tujuan: untuk membuat sarana yang 

dapat memudahkan penjual 

- Pengguna:unisex, usia20-45 tahun, 

kondisi sosial budaya penjual makanan, 

kegiatan pengguna berjualan.  

- Keunggulan:Stan ini ukurannya dapat 

diatur sehingga dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan dan tempat yang 

disediakan, dapat dilipat sehingga dapat 

muat dimasukkan pada mobil pribadi, 

dapat dilipat sehingga dapat menghemat 

tempat ketika tidak digunakan lagi. 
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Gambar 5. Stable, stan makanan penjual 

weekend market 

Sumber: Putera, Erlangga. 2017. Perancangan 

stan portable untuk penjual nasi pada weekend 

market 

 Deksripsi Produk Stereos 

 

- Nama produk: Perancangan Furnitur 

Multifungsi Modular dengan 

Pemanfaatan Limbah Drum 

 - Sebutan produk: Stereós 

- Kelas/ Kategori: Furnishing / Beds 

& seats, table and similiar nature, 

storage furniture. 

 - Fungsi: Sebagai sarana duduk dan 

bersantai dan melakukan aktivitas 

yang memerlukan posisi duduk 

- Sebagai komponen utama interior 

ruang tamu maupun keluarga 

- Memiliki fitur modular yang bisa 

disusun saat ingin memakai lahan 

ruangan yang tertutupi furnitur 

 - Tujuan: Menjadi produk furnitur 

drum yang bernilai jual tinggi dan 

berestetika serta mampu disusun 

secara modular 

- Pengguna: penghuni rumah, Unisex, 

21-65 tahun 

 

 

 

 

 
Gambar 6. Stereos,  Set furniture multifungsi 

modular limbah tong. 

Sumber: Adrian, Ivan. 2017. Mendesain sofa 

dengan pemanfaatan limbah padat 

Deksripsi Produk Cocopa 

- Nama Produk : Pengolahan limbah 

kelapa untuk pengaplikasian pada       

produk furnishing 

- Sebutan Produk : Cocopa 

- Kelas/Klasifikasi :Furnishing/ Other 

Furniture and Furniture Part 

- Goods   : Screens 

(furniture) 

- Fungsi: Panelling, peredam suara, dan 

partisi. 

- Tujuan: Mengurangi limbah kelapa 

melalui pengolahan limbah 

- Pengguna:  yang suka mendekorasi 

rumahnya dan juga yang ingin mengikuti 

tren yang ada.  

- Keunggulan: bersifat modular sehingga 

bisa digunakan dalam fungsi paneling 

dan hiasan dinding, modul-modul dapat 

dikreasikan bentuk akhirnya secara 

berbeda oleh pengguna, berbahan ramah 

lingkungan sehingga dapat di daur ulang 

 

 



Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi dan Ilmu Komputer (SNITIK)   ISBN : XXX – XXX 

Medan, 26 April 2018         

 

 

192 
 

Gambar 7. Cocopa,  Furnishing product 

memanfaatkan limbah kulit kelapa. 

Sumber: Lukito, Samuel. 2017. Penerapan 

olahan limbah kelapa pada produk furnishing 
 

Penulis kembali menggunakan dasar teori 

life cycle produk dalam memilah strategi 

daur hidup sebagai konsep dasar 

pengembangan produk. Berikut ini hasil 

klasifikasi life cycle ke 5 produk tersebut 

Tabel 1. Penerapan life cycle thinking pada 

desain produk 
No Produk Life cycle 

concept 

Life cycle 

dominan 

1 Matsya Manufacturing, 

Use 

Manufacturing 

2 Co-Ni Use, 

Manufacturing 

Use 

3 Stereos Resource, Use, 

Distribution 

Resource 

4 Stable Distribution, Use, 

End of life 

Distribution 

5 Cocopa Resource, 

Distribution, Use, 

End of life 

End of life 

 

5. KESIMPULAN 

Life cycle thinkingadalah sebuah 

pendekatan untuk menyadari bagaimana 

kehidupan sehari-hari mempengaruhi 

lingkungan. Pendekatan pada kelima 

produk diatas ini telah memberikan 

pemahaman terhadap konsumsi konsumsi 

dan aktivitas pengguna yang berdampak 

pada lingkungan. Selain itu kelima produk 

tersebut telah dievaluasi bukanhanya dalam 

satu langkah tunggal, namun juga secara 

holistik dari keseluruhan sistem produk atau 

aktivitas.  

Produk stable misalnya, dibuat untuk 

memudahkan penjual pada weekend market, 

dimana stan juga berfungsi sebagai brand 

image dari produk yang dijual. Produk 

stable ini ketika dilipat dapat dimasukkan 

ke dalam mobil pribadi jenis MPV, 

sehingga penjual tidak perlu menyewa pick 

up untuk memindahkan stan ke lokasi 

weekend market. Ukuran stan ini juga dapat 

disesuaikan.dengan kebutuhan dari ukuran 

yang terpendek 90cm hingga 200cm. 

Sangat unggul dalam daur distribusi dan 

penggunaan. 

Sementara dari Matsya, Tas pemancing, 

dimana saat ini penggunaan udang hidup 

sebagai umpan utama mulai digemari oleh 

pemancing air asin, dikarenakan udang 

hidup merupakan target alami dari ikan 

sasaran yang ingin didapatkan oleh 

pemancing air asin, tetapi belum ada sama 

sekali cara dan media penyimpanan yang 

didesain sebagai solusi untuk membawa 

dan menghidupkan udang. Dengan 

dilakukannya pendekatan life cycle thinking 

Proses Produksi, muncul solusi metode 

pemingsanan diterapkan dalam sarana bawa 

untuk pemancing air asin agar dapat 

membawa dan menjaga udang tetap hidup 

ketika digunakan untuk memancing di 

tengah laut. 

Produk Co-Ni, furnitur yang dapat 

digunakan dalam jangka waktu lama yaitu 

dari bayi sampai anak-anak. Sudah dapat 

memenuhi kebutuhan furnitur yang 

dibutuhkan sejak bayi sampai anak-anak. 

Kebutuhan yang terpenuhi yaitu kebutuhan 

tidur yang menggunakan bassinet, 

kebutuhan untuk menggantikan 

popok/pakaian dengan baby tuffle dan 

kebutuhan lemari sebagai tempat 

menyimpan pakian maupun barang 

lainnya.Daur penggunaan menjadi lebih 

lama, sangat jauh dari daur hidup umumnya 

produk untuk bayi yang sangat tergantung 

usia tumbuh kembang bayi. 

Sementara itu Stereos, Drum sofa bisa 

dimanfaatkan agar bisa digunakan untuk 

menopang kegiatan yang sering dilakukan 

sehari-hari, serta memiliki meja yang bisa 

dilipat dan dimasukkan kedalam slot yang 

tersedia jika tidak dibutuhkan. Kemampuan 

modular yang diberikan yaitu rangka luar, 

sofa, dan meja yang bisa dilepas, 

memudahkan dan memperpanjang lifecycle 

produk, karena material rangka senderan 

bisa diubah dengan material yang lebih 

kokoh, disesuaikan dengan kemampuan 

keuangan pembeli. Dan yang terpenting 
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stereos mampu mendemostrasikan bahwa 

ekstraksi material dapat berasal dari limbah 

padat. Sama halnya dengan Cocopa yang 

berasal dari limbah pertanian kulit kelapa 

yang dimanfaatkan menjadi produk 

furnishing yang dalam prakteknya sangat 

ideal untuk mengisi  hingga 4 daur hidup 

yaitu pada fase Resource, Distribution, Use, 

End of life. Sehingga dari artikel ini semoga 

memberi pemahaman sekaligus 

implementasi pada PLM bidang desain 

produk untuk menggunakan pendekatan 

desain berkelanjutan seperti filosofi 

perancangan benda fisik, lingkungan 

binaan, dan pelayanan agar sesuai dengan 

prinsip keberlanjutan sosial, ekonomi, dan 

ekologi. 
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