
Putrisavu merupakan inisial dari setiap karya yang dihasilkan oleh Yosepin Sri. 
Nama PUTRISAVU dipilih berdasarkan pengalaman perjalanan desainer dari label PUTRISAVU ke berbagai tempat di Indonesia. Dari sejumlah perjalanan 

yang pernah dilakukan, daerah NTT lah yang memberikan inspirasi terbesar untuk mengembangkan warisan budaya Indonesia menjadi produk-produk yang 
memiliki nilai guna maupun estetis sesuai dengan kebutuhan target market. Daerah NTT secara kasat mata bukanlah merupakan daerah kaya bila 

dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, namun hal tersebut bukanlah merupakan hambatan bagi NTT untuk dapat mengha silkan produk budaya 
yang otentik. Selanjutnya artwork PUTRISAVU tidak berhenti pada daerah Nusa Tenggara saja, NTT berperan sebagai penggerak awal, masih banyak 

warisan budaya lainnya di Indonesia yang kemudian menjadi warna dari produk label PUTRISAVU. Semenjak 2015 label Putrisavu telah digunakan oleh 
peneliti  sebagai label dari produk, produk yang telah dipamerkan berupa produk fashion dan kerajinan, sedangkan produk ilustr asi masih sebatas 

permintaan instansi tertentu dan hobi pribadi. Dalam porto ini hanya ditampilkan contoh produk i lustrasi.



Karya Ilustrasi

Ilustrasi Karakter Wilayah Papua
Watercolor on paper
2015

Ilustrasi ini dibuat untuk buku VisiMisi Papua 2100 yang dibuat atas kerjasama LSM Kail, YPBB dan Bapeda Provinsi Papua. 
Ilustrasi menggambarkan hutan hujan tropis, pegunungan, biota laut dan darat serta karakter manusia Papua. Buku visi misi 
Papua dibagikan oleh pemerintah kepada masyarakat Papua sebagai media sosialisasi kehidupan berkelanjutan di Papua.



Karya Ilustrasi

Ilustrasi Cover 
Watercolor on paper
2015

Infografis Pembangunan Di Provinsi Papua 2013-2016
Adobe Ilustrator
2015

Ilustrasi ini dibuat untuk buku laporan pembangunan di Provinsi Papua, bekerja sama dengan Organisasi Ejjaya Art Culture. 
Buku dibuat setebal 50halaman dengan format full ilustrasi dan infografis.



Karya Ilustrasi

Ilustrasi Karakter Wilayah Bengalon, Kalimantan Timur
Watercolor on paper
2013

Ilustrasi ini dibuat sebagai laporan survey peneliti terhadap sistem hidup Suku Dayak Basap yang tinggal di wilayah Bengalon,
Kalimantan Timur. Suku Dayak Basap merupakan 1 dari sekitar 400 jenis Dayak yang hidup di Kalimantan. Basap sendiri 
menurut etimologi katanya berarti ‘bodoh’, Suku Dayak Basap banyak tidak dikenal dan masih memiliki gaya hidup berburu 
dan meramu di Kalimantan Timur. Peneliti merasa tidak puas hanya melaporkan dalam bentuk kata dan foto, sehingga ilustrasi 
ini dihasilkan sebagai wujud apresiasi bagi para Dayak Basap yang semakin termarjinalkan di Kalimantan Timur.



Karya Ilustrasi

Ilustrasi Karakter Wilayah Sangatta - Bengalon, Kalimantan Timur
Marker on paper
2014

Ilustrasi ini dibuat sebagai laporan survey peneliti terhadap 
transisi perubahan lahan dari hutan hujan tropis menjadi 
lahan sawit dan pertambangan batu bara di Kalimantan 
Timur. Perubahan tersebut tidak hanya berpengaruh pada 
bentuk lahan melainkan juga berpengaruh terhadap makhluk 
hidup yang tinggal di dalamnya.



Karya Ilustrasi

Ilustrasi Cerita Rakyat I La Galigo 
Silk color, Embroiddery on Silk Fabric
2008

Ilustrasi ini merupakan hasil karya tugas akhir peneliti pada 
strata satu di perkuliahannya di Jurusan Kriya Tekstil.
Bertemakan cerita rakyat I La Galigo, epos terpanjang di 

dunia yang berasal dari Sulawesi ini dibuat menggunakan 
teknik lukis sutera dan finalisasi menggunakan teknik bordir 
pada media kain sutera berukuran A0. Ilustrasi ini berfungsi 
sebagai estetika interior dalam bentuk wallhanging dan 
pembatas ruangan. Ilustrasi terdiri dari 6 gambar yang dibuat 

dengan metode ruang waktu datar, sehingga penonton 
dapat memahami alur ceritanya dari atas kebawah dalam 6 
frame tersebut. Di sebelah kanan merupakan ilustrasi dari 
frame kedua.



Karya Ilustrasi

Ilustrasi Cover Buku Geotrek 
Watercolor on paper
2015

Ilustrasi Cover Buku Toponimi Jabar (dalam penerbitan)
Watercolor on paper
2015

Ilustrasi ini dibuat atas permintaan penulis buku T. BACHTIAR. Buku kiri menceritakan tentang proses 
pembentukan bumi dan permukaan bumi khususnya di wilayah Jawa Barat. Sedangkan buku kanan menceritakan 
asal usul penamaan daerah di wilayah Jawa Barat.



Karya Ilustrasi 
Lainnya

SUMBA
Watercolor on paper
2017

Sajak Kecil  Tentang Cinta
Watercolor on paper
2016



Karya Ilustrasi 
Lainnya

Rumah di Solo
Digital
2018



Karya Ilustrasi 
Lainnya

Daily Activity
Digital
2018


