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SOFTWARE SKILL
• Adobe Photoshop
• Adobe Illustrator
• Adobe Premiere
• Adobe InDesign
• Adobe Flash
• Autodesk 3Ds Max
• Autodesk Maya
• Cinema 4D

SOFT SKILLS
• Punctual person
• Hard-working
• Great in Team work
• Creative and Critical Thinking



PORTFOLIO LISTS
• Pudding Heaven
• Tessa Unbleach
• Bent Frost
• Building Future
• D’Plants
• Calcius
• Various Logos
• Illustration
• 3D



2013 - branding
PUDDING HEAVEN

DATABASE
Pudding Heaven adalah produk Food & Beverages (soft pudding) yang telah
berjalan dari awal 2013. Pada akhir tahun, Pudding Heaven membuka gerai
pertama mereka di Mall @ Alam Sutera. Dengan tagline “Taste of Happiness”,
Pudding Heaven ingin mengusung branding yang menarik dan loveable,
khususnya untuk target market mereka, anak-anak dan remaja.

CONCEPT
Branding yang saya kerjakan meliputi desain maskot, logo, packaging,
promotional media, hingga 3D booth untuk Pudding Heaven.
Pemilihan maskot terinspirasi dari owner produk dan juga konsep istana
Pudding yang dipimpin oleh maskot tersebut. Tujuh varian rasa dari pudding
kemudian direpresentasikan sebagai keluarga penghuni istana Pudding.
Color mood yang mendominasi adalah pink dan hijau lemon. Pink
menggambarkan kelembutan dan manisnya pudding, sementara hijau lemon
menggambarkan quirkiness dan kesegaran yang tak biasa.





2016 – packaging design
TESSA UNBLEACH

DATABASE
Tessa Unbleach merupakan produk tissue tanpa proses pemutihan, warna
kecoklatan, 100% natural and unbleach. Brief dari desain packaging adalah untuk
menampilkan kesan natural/alami, ramah lingkungan, serta aman dipakai semua
usia. Produk Tessa juga merupakan produk ramah lingkungan, di mana kertas tissue
berasal dari sumber hutan yang ramah lingkungan, juga dengan kemasan bioplastic
yang ramah lingkungan.

CONCEPT
Untuk menggambarkan ciri khas Tessa Unbleach sebagai tissue yang alami dan
ramah lingkungan, digunakan color mood hijau (daun), hijau-kebiruan (air) dan coklat
(tanah, batang pohon).

1) Konsep = daun dan bunga dari akasia. Mengapa pohon ini? karena pohon ini
digunakan sebagai bahan baku pembuatan tisu tessa.

2) Konsep: siluet pohon akasia sebagai area transparan pada kotak tissue, dilengkapi
dgn ilustrasi daun dan bunga akasia.





2015 - branding
BENT FROST

DATABASE
Bent Frost merupakan produk Ice Cream goreng yang mulanya populer di
Thailand. Keunikan es krim ini adalah cara pembuatan es krim dengan
menggoreng di frying pan dengan suhu yang rendah. Dengan mengusung
tagline “The Ice Maker”, Bent Frost ingin membagikan kesejukannya kepada
customernya.

CONCEPT
Branding yang saya kerjakan meliputi desain maskot, logo, packaging, hingga
promotional media. Pemilihan maskot anak laki-laki tersebut terinspirasi dari
tagline produk. Bent (maskot) digambarkan sebagai peri pembuat es. Itulah
sebabnya ia memiliki warna kulit yang pucat.
Color mood untuk Bent Frost adalah merah terang dan biru laut. Biru laut
mewakili asal tren fried ice cream tersebut, yaitu dari Thailand yang terkenal
dengan warna lautnya yang bening. Sementara itu, merah terang mewakili
keceriaan yang tetap ada dalam kedinginan (cold).





2014 – Sinarmas Land booklet design
BUILDING FUTURE

DATABASE
Building (for a better) Future adalah booklet yang digunakan PT
Sinarmas Land untuk mempromosikan perusahaan kepada para
fresh graduate untuk bergabung dengan perusahaan. Kata kunci
pada booklet ini adalah “building”, sesuai dengan posisi Sinarmas
Land sebagai perusahaan property development di Indonesia.

CONCEPT
Setiap halaman dari buku menceritakan value, pencapaian, serta
work culture dalam perusahaan. Setiap halaman tersebut
digambarkan dengan karakter warna yang berbeda, namun
dalam layout yang tetap senada. Tujuannya untuk
menggambarkan keutuhan perusahaan yang dibangun dari
berbagai aspek yang berarti.





2016 – menu & menu board design
D’PLANTS

DATABASE
D’Plants adalah café yang menyajikan desserts unik yang
berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan. Produk unggulannya
adalah Sagoo Dessert, dessert yang disajikan dalam packaging
pot lengkap dengan tanah (bubuk milo/ oreo) diatasnya. Dalam
perkembangannya, jenis menu yang disediakan semakin beragam
dan membingungkan konsumen, sehingga butuh menu yang
membantu customer dalam menentukan pilihannya tanpa
merasa bingung karena keunikan nama produknya.

CONCEPT
Oleh karena variasi menu, saya mengkonsepkan buku menu,
dimana setiap menu dijelaskan dalam setiap 2 halaman buku
tersebut. Setiap halaman dilengkapi dengan penjelasan singkat
mengenai produk tersebut. Konsep visual yang digunakan adalah
vintage, disesuaikan dengan toko dan kealamian tipe desserts
tersebut.



Menu book design



Menu board design



2014 – maskot design
CALCIUS

DATABASE
Calcius adalah produk susu segar yang dikemas dalam botol,
disajikan dengan varian rasa yang menyegarkan. Calcius berasal
dari dua kata, yakni Calcium dan Delicious.

CONCEPT
Maskot Calcius digambarkan sebagai sepasang anak kecil yang
berpetualang untuk mencari sumber susu terbaik. Petualangan
tersebut digambarkan menggunakan salah satu topping andalan
Calcius, yaitu bubble.
Color mood dari Calcius adalah biru, sebiru langit tempat dimana
mereka berpetualang menggunakan balon udara.



VARIOUS LOGOS

Portato: produk kentang dengan ciri khas
Jepang. Portato merupakan gabungan dari Port
(pelabuhan) dan Potato (kentang).

LUD: sebuah konsep aplikasi instant voice
messaging yang mengangkat ciri khas budaya
Indonesia. Logo aplikasi tersebut
direpresentasikan dengan burung Jalak Bali
yang terkenal dengan suaranya yang merdu.
Sesuai dengan kekhasan LUD, yang
mengutamakan voice messaging sebagai bagian
dari komunikasi antar pengguna.



ILLUSTRATION

CONCEPT
Ilustrasi ini adalah hasil visualisasi saya terhadap sebuah
puisi berjudul "Tuhan Sembilan Senti" karya Taufik Ismail.
Puisi ini menggambarkan sarkasme beliau mengenai
semakin banyaknya pengguna rokok di Indonesia, sehingga
gulungan sembilan senti itu sudah menjadi berhala.
Tengkorak kuda yang saya ilustrasikan diambil dari salah
satu bait puisi itu, ".. sampai kabarnya kuda andong minta
diajari pula merokok". Lirik tersebut menggambarkan
betapa negara ini sangat kaya dengan perokok, tidak
peduli apa statusnya. Begitu kaya, hingga Indonesia pernah
menduduki peringkat ke-3 sebagai negara perokok
terbesar di dunia. Saya rasa, saat membahas Indonesia,
tidak semua budaya yang dipelihara itu baik, salah satunya
budaya merokok ini.

Tuhan Sembilan Senti



ILLUSTRATION

CONCEPT
Ilustrasi ini menganalogikan Indonesia seperti lagu patriotik yang
dikenal baik oleh masyarakat, yaitu lagu "Ibu Pertiwi'. Ibu Pertiwi
adalah gadis yang kaya. Kaya akan warisan budaya yang kita
kenal sebagai batik, dengan berbagai motif yang dikreasikan
oleh tangan anak bangsa sendiri. Peninggalan budaya juga
tampak pada mahkota Pertiwi, yang melambangkan candi-
candi di Indonesia (salah satunya candi di Bali). Bulu-bulu merak
pada gaun Pertiwi mewakili keindahan fauna di Indonesia, dan
sayap yang mengepak lebar mewakili burung garuda, lambang
negara kita. Sementara itu, geraian rambut birunya umpama
kekayaan bahari yang melimpah, yang telah dijelajahi oleh
bangsa seperti bagaimana nenek moyang kita dulu menjelajahi
samudra. Pada dasarnya, warna-warna cerah pada ilustrasi
menggambarkan bagaimana keragaman suku bangsa, ras, dan
bahasa menyatu membentuk keharmonisan Pertiwi itu sendiri.
Keragaman inilah yang menjadi ciri khas negara kita.

Ibu Pertiwi



Various 3d modelling & rendering
3D



THANK YOU
For more details, visit:
http://kreavi.com/rafvella or http://vimeo.com/rafvella

Or contact me:
rafvella.ignes@gmail.com | 089689153083
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