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Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan.

Ketentuan pidana pasal 72 UU no 19 tahun 2002

1.  Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidanapenjara 
paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta 
rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan /atau denda  paling banyak Rp. 
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2.  Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada 
umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau 
denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



3 STUDIO 510: BREAKTHROUGH THE LINES

The Complete 2019 Final Project Collection 
Interior Architecture Universitas Ciputra

STUDIO 510:
BREAKTHROUGH THE LINES



STUDIO 510: BREAKTHROUGH THE LINES 4

Editor:
Susan

Penulis : 
Chesy Jakelin
Christian Mailoa 
Cindy Natasha 
Edgina Myra Velda 
El Dora Widjaja 
Evan Sepvirgo 
Gandadi Putra 
Hanson Albert Wijaya 
Jody Palma 
Jonathan Kurniawan Lukito

Lianna Ivena 
Luh Risa Agustin DH. 
Majesty Emmanuela Otniel Melissa Christiana 
Michelle Soeharto 
Nada Cholid Alamudi 
Ongky Tirtorahardjo Susanto Pauline Agatha 
Jessica Tirtowahjono Selda Mishelie Lily 
Senny Caroline 
Yehezkiel Nugraha Ivan Wijaya

Tata Letak:
Frida Anggraeni

Penerbit:
UC Press
Universitas Ciputra
UC Town, Citraland 
Surabaya 60219
Indonesia

STUDIO 510 
BREAKTHROUGH THE LINE
ISBN  9786239128098



5 STUDIO 510: BREAKTHROUGH THE LINES

Buku kompilasi tugas akhir yang kedua, membawa pesan dari para mahasiswa batch 
2015 Program Studi Arsitektur Interior Universitas Ciputra. Bahwa dengan desain kita 
dapat melewati garis batas, menyatukan ruang dalam dan ruang luar; menyelaraskan 
faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan;  mengintegrasikan elemen fisik dan isi ruang. 

Design is not some lines in your drawing paper. Design is Breakthrough The Lines that 
creates value both for people and the environment.

Breakthrough the Line - 

susan.
Final Project Coordinator

Kata Pengantar
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BREAKTROUGH THE LINES

BINA RUPA STUDIO

Bina Rupa Studio adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa 
konsultan arsitektur dan desain interior yang bertempat di Surabaya, 
berfokus pada proyek komersial seperti cafe, restoran, hotel, dll yang 
mengadopsi unsur budaya lokal yang dirancang secara “kekinian”. 
Penggunaan elemen tradisional yang memunculkan kesan etnik secara 
modern kontemporer yang mengutamakan prinsip unity dan harmony.
Arti Bina Rupa Studio adalah sebuah wadah berkarya dan berkumpulnya 
desainer untuk bersama-sama membina atau menciptakan sebuah 
produk desain yang mengutamakan rupa nusantara yang menjadi ciri 
khas perusahaan sehingga produk budaya lokal dapat dikenal secara 
global didalam maupun luar negeri.

CHESY 
JAKELIN

CHESY JAKELIN BINA RUPA STUDIO8
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BREAKTROUGH THE LINES
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CHESY JAKELINBINA RUPA STUDIO 9
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ENTREPRENEURIAL
INTERIOR ARCHITECTURE Final Project

Konsep Aplikasi Karakter Gaya dan Suasana 
Ruang     
a. Lighting, penggunaan Natural light di bagian 

indoor Restoran. Wide-window yang menghadap 
view juga meminimalkan penggunaan listrik 
berlebih sehingga menghemat energi dan biaya. 
Untuk area makan outdoor memanfaatkan 
cahaya alami dengan pengaplikasian skylight 
mengelilingi area makan outdoor lantai 2 
sehingga pencahayaan lantai 1 lebih merata. 

b. Style, perpaduan konsep modern dengan elemen 
tradisional budaya Bali yang menjadi aksen 
khususnya penggunaan terracotta. Adanya area 
publik untuk mengedukasi masyarakat untuk 
mempelajari kebudayaan Indonesia.

c. Color, penggunaan warna natural dan 
terracotta. Bali merupakan tropical paradise 
bagi turis maupun pelancong lokal, mengangkat 
warna yang colorful kontemporer Bali. 

PERANCANGAN ARSITEKTUR INTERIOR RESTORAN MALIOBORO DENGAN 
MENGADOPSI ELEMEN BUDAYA TRADISIONAL OLEH BINA RUPA STUDIO

BREAKTROUGH THE LINES

CHESY JAKELIN BINA RUPA STUDIO10
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General Layout Lantai 1

Potongan D - DITampak Samping

General Layout Lantai 2

2.5.4. Konsep Aplikasi Bentuk dan Bahan pada 
Pelingkup     
•	 Dinding, area makan indoor  didesain dengan 

mengutamakan kenyamanan dan fungsional. 
Menambah aksen terracotta dan partisi dinding 
berupa cutting laser berbentuk daun. Dinding 
outdoor restoran diberi claypot terracotta hasil karya 
konsumen sebagai vertical garden yang saling 
berhubungan dari area garden lantai 1 dan 2.

•	 Plafon, terracotta diaplikasikan pada roster, 
tujuannya agar cahaya yang masuk melalui celah 
roster pada skylight roof dan mengurangi panas 
dan memberikan efek shading. 

•	 Lantai, Variasi pada lantai yaitu pada lantai 
keramik eksisting yang berwarna hitam yang 
membagi antar ruang diubah, menggunakan 
terazzo dengan warna terracotta.

BREAKTROUGH THE LINES

CHESY JAKELINBINA RUPA STUDIO 11
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CHRISTIAN MAILOA

CM Architect Interior Consultant 
adalah biro konsultan desain 
arsitektur dan interior. CM 
Architect Interior Consultant 
merupakan sebuah konsultan 
yang berspesialisasi dalam proyek 
residential, commercial, dan 
hospitality dengan penggunaan 
teknologi parametrik yang 
digunakan terhadap desain. 
Usaha ini muncul sebagai bagian 
dari jawaban atas permasalahan 
desain dengan kebutuhan dari 
orang awam untuk mengerti akan 
penerapan material bangunan 
dalam bentuk rendering, 
bagaimana bentuk morfologi 
pada bangunan, pengurangan 
biaya terhadap bangunan 
dengan memilah material yang 
mungkin dapat di re-use, dan 
memberikan tambahan nilai jual 
pada bangunan.

Architect Interior Consultant 

CHRISTIAN MAILOA CM ARCHITECT INTERIOR CONSULTANT12

BREAKTROUGH THE LINES
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INTERNSHIP at

7 COFFEEADAY STUDIO

CHRISTIAN MAILOACM ARCHITECT INTERIOR CONSULTANT 13

BREAKTROUGH THE LINES
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ENTREPRENEURIAL
INTERIOR ARCHITECTURE

Final Project
Center Point

Perancangan bangunan yang memanfaatkan skrip 
parametrik untuk membentuk desain dengan bantuan 
dari adanya pengangkatan bangunan utama dengan 
menggunakan kolom-kolom yang menjadi pusat berdirinya 
bangunan utama.

Tujuan dari pengangkatan bangunan ini adalah untuk 
memaksimalkan ruang yang ada sehingga bangunan 
diangkat naik keatas dan tanaman hijau yang ada di bawah 
tetapdapat diterapkan pada bangunan, yakni pada bagian 
roof top atau bagian atas bangunan.

Kolom mengambil inspirasi berdasarkan dari bentukan 
jamur dengan struktur berupa bagian batangnya. Bagian 
atasnya diletakkan pada bagian dalam bangunan dengan 
tujuan agar kolom tidak mengganggu penataan untuk 
peletakan alur sirkulasi udara dan manusia dengan bukaan 
yang diberikan sehingga lebih leluasa tanpa terikat pada 
bentukan fasad yang monoton. Bentuk jamur digunakan 
untuk menstabilkan kolom bangunan pada bagian kiri dan 
kanan.

Bentuk lengkungan yang diperlihatkan pada fasad sebagai 
bagian untuk memperlihatkan bagian utama dari pabrik 
rotan, dikarenakan ciri khas dari rotan sebagai bahan yang 
dapat melengkung-lengkung.

Konsep yang diterapkan mengambil dasar perancangan 
berupa 5 Point of Architecture, dengan dasar pada struktur, 
free design ground plan, free form facade, jendela horizontal, 
roof garden.

Pengaplikasian konsep mengambil acuan sistem desain 
parametrik dan memperhatikan life cycle material yang 
dimanfaatkan, yakni penggunaan Bentuk lengkungan yang 

CHRISTIAN MAILOA CM ARCHITECT INTERIOR CONSULTANT14

Layout Lantai 1

Layout Lantai 2

Layout Lantai 3

BREAKTROUGH THE LINES
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diperlihatkan pada fasad sebagai bagian untuk 
memperlihatkan bagian utama dari pabrik 
rotan, sehingga dibuatlah bentuk yang didasari 
oleh lengkungan yang merupakan ciri khas dari 
rotan sebagai bahan yang dapat melengkung-
lengkung
•	 Raw	Material	Extraction,	
•	 Material	Processing,	
•	 Component	Manufacturing,
•	 Assembly,	
•	 Packaging
•	 Transportation	&	Distribution,	
•	 Installation	&	Use,
•	 Upgrading	&	Maintenance,
•	 Staying	Alive,
•	 End	of	Life,	
•	 Transmaterialization,	
•	 Transparency,	
•	 Pervasive,	
•	 Business	Practice,

CHRISTIAN MAILOACM ARCHITECT INTERIOR CONSULTANT 15

Tampak	Depan

Potongan	A	&	B

BREAKTROUGH THE LINES
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C&I INTERIOR ARCHITECTURE

C&I Interior Architecture merupakan perusahaan 
konsultan  arsitektur interior dengan pendekatan brand 
yang diaplikasikan dalam interior, serta memberikan 
layanan branding. Perusahaan C&I Interior Architecture 
terletak di Kota Surabaya. C&I Interior Architecture 
bergerak pada target market niche market untuk 
komersial dan corporate. Keunggulan utama dari C&I 
Interior Architecture  yaitu kami menciptakan desain 
berdasarkan analisa brand dari bisnis klien, sehingga 
menciptakan ambiance dan gaya yang selaras 
dengan perusahaan. Tujuannya agar brand tersebut 
memiliki rasa tersendiri bagi customer-nya. Atau bisa 
kita sebut sebagai brand identity.

CINDY 
NATASHA

BREAKTROUGH THE LINES

CINDY NATASHA C&I INTERIOR ARCHITECTURE16



CHRISTIAN MAILOACM ARCHITECT INTERIOR CONSULTANT 17

INTERNSHIP at

BREAKTROUGH THE LINES

CINDY NATASHAC&I INTERIOR ARCHITECTURE 17



CHRISTIAN MAILOA CM ARCHITECT INTERIOR CONSULTANT18

ENTREPRENEURIAL
INTERIOR ARCHITECTURE Final Project

First Wap adalah penyedia perpesanan seluler 
terkemuka, yang menawarkan perpesanan seluler 
canggih, solusi berbasis lokasi, dan layanan 
lainnya kepada penyedia jaringan seluler, penyedia 
jaringan virtual seluler, pelanggan perusahaan dan 
entitas pemerintah. Proyek kantor baru First Wap 
ini berada di gedung perkantoran Millennium 
Centennial Center lantai 3 yang berlokasi di Jl. 
Jendral Sudirman Jakarta.

Hal utama yang dibutuhkan adalah Interior Branding 
karena banyaknya calon klien yang datang untuk 
berkonsultasi sehingga perlu penguatan branding 
dari interior. Namun, First Wap adalah kantor IT 
yang memiliki privasi tinggi dan bertolak belakang 
dengan interior branding yang identik dengan area 
publik. C&I Interior Architecture memberikan solusi 
dengan memberikan 2 jenis interior branding yang 
memiliki fungsi berbeda.

Konsep kantor adalah flip flop yaitu adanya 
perbedaan antara area formal dan area staff. 
Landasan teori kantor First Wap berasal dari 
Kim Kuhteubl yaitu aspek clear vision, unique 
story, dan energy. Aspek clear vision sebagai 
penguat jari diri perusahaan di aplikasikan pada 
peletakkan logo, warna furnitur yang sesuai 
logo First Wap yaitu warna khas dari mereka, 
motivasi pekerja dan memberikan visi dan tujuan 
pendirian perusahaan. Aspek unique story adalah 
kesan unik yang dirasakan pengunjung saat 
datang kelokasi, yaitu bentukan dan ambiance 
kuning yang berada di beberapa spot sehingga 
pengunjung lebih mengarah pada area tersebut. 
Yang terakhir adalah energy, dimana energi 
terbesar dari First Wap adalah dari pemandangan 
dan cahaya alami dari luar. View yang dibutuhkan 
bagi peralihan mata, membangkitkan semangat 
dalam kerja. 

THE BRANDING OFFICE OF FIRST WAP

CINDY NATASHA C&I INTERIOR ARCHITECTURE

Ruang FinanceOffice Interior Branding

BREAKTROUGH THE LINES

18
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Section A

Section B

Section C

Section D

General Layout

CINDY NATASHAC&I INTERIOR ARCHITECTURE

Relax Area Belakang

Main Meeting FW

Reception

Relax room utama

BREAKTROUGH THE LINES
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EDGINA MYRA
VELDA

MYRA DESIGN STUDIO

Myra Design Studio merupakan konsultan arsitektur 
interior berbasis di Surabaya, Indonesia sejak 2018. Myra 
Design Studio menyediakan solusi desain yang kreatif dan 
inovatif dengan menggunakan value green design yang 
akan diterapkan pada bangunan agar kualitas penghuni 
menjadi lebih baik serta dapat memberikan kontribusi 
bagi bumi. Kami disini hadir untuk mendengarkan 
keinginan dan kebutuhan Anda serta membuatnya 
menjadi nyata. Myra Design Studio akan memberikan 
pengalaman terbaik dalam mendesain ruang Anda. 

EDGINA MYRA VELDA MYRA DESIGN STUDIO20

Ruang 
Treatment VIP

Ruang Tunggu

BREAKTROUGH THE LINES
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INTERNSHIP at

EDGINA MYRA VELDAMYRA DESIGN STUDIO 21

Ruang Kantor Dokter

Tampak Depan

BREAKTROUGH THE LINES
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ENTREPRENEURIAL
INTERIOR ARCHITECTURE

Final 
Project

Konsep dari perancangan klinik Esther House of 
Beauty ini adalah dengan mengatur ulang layout 
ruang serta melakukan grouping agar sirkulasi yang 
dihasilkan dapat menjadi solusi. Menggunakan 
alur sirkulasi radial yang akan diterapkan pada 
area publik dan alur sirkulasi linier pada area 
privat dan area servis, serta menerapkan aspek 
green design untuk mengurangi beban operasional 
klinik dan diharapkan penghuni dapat hidup lebih 
sehat. Dengan adanya penggunaan konsep green 
design, klinik Esther masuk ke dalam kategori 
gold untuk green building for interior space 
menurut GBCI dengan menerapkan kriteria tepat 
guna lahan, melakukan penghematan air serta 
memanfaatkan sistem penampungan air hujan, 

Esther House of Beauty

EDGINA MYRA VELDA MYRA DESIGN STUDIO22

Reception

Ruang Treatment Rambut

BREAKTROUGH THE LINES
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Layout 1 Layout 2 Layout 3

penghematan pencahayaan buatan dengan menggunakan 
lampu hemat energi, penghematan penghawaan buatan 
dengan menggunakan AC hemat energi, menggunakan 
material yang ramah lingkungan, menggunakan sistem 
pendingin dengan refrigeran yang tidak memiliki potensi 
merusak lapisan ozon, dan melakukan pengolahan limbah 
secara terpisah. Desain yang akan diterapkan pada 
klinik merupakan desain yang berasal dari teori study of 
precedent, dimana didapatkan style tropis minimalis. Style 
karakter ini akan diterapkan pada eksterior maupun interior 
ruang sehingga kesan tropis yang minimalis dapat terasa 
dan dapat menghadirkan desain yang sesuai dengan 
ketentuan klinik namun tetap menarik.

EDGINA MYRA VELDAMYRA DESIGN STUDIO 23

Ruang Treatment Badan

BREAKTROUGH THE LINES
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EL DORA 
WIDJAJA

Intergaze is a company with special skills to manage your 
design casualties. Starting with brand, architecture and 
interior or even marketing visualization, we handle it all. 
Trusting that visual is the first thing that direct our mind to 
buying something, trusting that design isn’t about a mere 
look. But the foundation of the business itself.  
Integrated design development is the key of well-known 
design. Within these 3 years, Intergaze have been helping 
numerous clients, international and national. Not only 
helping business people, Intergaze also helping the designers 
to visualize their ideas such by maquette, video rendering, 
and image rendering.

EL DORA WIDJAJA INTERGAZE24

EL DORA 

BREAKTROUGH THE LINES
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INTERNSHIP at

EL DORA WIDJAJAINTERGAZE 25
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ENTREPRENEURIAL
INTERIOR ARCHITECTURE Final Project

Permasalahan yang didapatkan dari hasil analisa dan observasi 
berdasarkan kebutuhan, keinginan klien serta data literatur, 
terdapat kesimpulan yaitu “Bagaimana mendesain bangunan 
dengan zoning dan alur yang jelas, serta meningkatkan brand 
awareness melalui user experiences?” 
Konsep solusi perancangan yang diberikan beranjak dari brand 
perusahaan PT. Sakti Inti Perkasa yaitu Zenlatte yang meliputi 
nama merek dari perusahaan, tagline, serta produk-produk 
yang telah dan akan dihasilkan. 
Produk Zenlatte sendiri merupakan minuman instan berbasis 
teh, penggambaran visual teh yang digunakan oleh Zenlatte 

ZENLATTE

EL DORA WIDJAJA INTERGAZE26

BREAKTROUGH THE LINES
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merupakan daun teh, dimana 
daun teh memiliki bentukan utama 
lengkung dengan guratan garis 
lurus tegas sebagai ruas-ruas 
pada daunnya. Produk minuman 
instan Zenlatte berbentuk bubuk, 
dengan cara penyajian diseduh 
menggunakan air, membuat 
inspirasi yang kuat terhadap 
konsep utama air yaitu flows. The 
Flowing Zen merupakan solusi 
yang diberikan oleh Intergaze 
dimana terdapat kontradiksi 
yang mutual dan bersinergis 
antara permainan kurva dengan 

garis-garis tegas, seperti yang 
terdapat pada coorperate 
identity dari Zenlatte sendiri. 
Keseimbangan antara kurva 
dan garis yang melambangkan 
ketenangan dari kedua segi 
yang berbeda, pengolahan 
konsep akan menggunakan style 
merepresentasikan brand, yaitu 
Jepang-kontemporer dengan 
permainan warna-warna ciri khas 
Jepang yang juga terimplikasikan 
pada segi visual atau brand dari 
Zenlatte.
Pemilihan kontemporer didasarkan 

oleh perkembangan Zenlatte yang 
kian melakukan inovasi terhadap 
minuman-minuman yang dikelola 
seperti earl grey, milk tea, yang 
merupakan minuman-minuman 
yang kiat mengikuti perkembangan 
jaman. Konsep ini berfokus 
pada penerapan-penerapan 
branding elements pada segi 
arsitektur maupun interior yang 
menggunakan user experience 
sebagai faktor utama yang dapat 
menjadikan proyek perancangan 
sebagai salah satu cara branding 
yang efektif bagi Zenlatte.

Denah Lt. 1 Denah Lt. 2 Denah Lt. 3Denah Lt. 1

EL DORA WIDJAJAINTERGAZE 27

Potongan B - BI Potongan C - CI Tmpak

BREAKTROUGH THE LINES
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EVAN SEPVIRGO

VIRGO STUDIO

Merupakan badan usaha Design and Built yang bergerak 
di bidang arsitektur interior. Beroperasi di Bali tepatnya 
di Denpasar dengan karakteristik desain yang berfokus 
pada penguatan suatu brand perusahaan melalui desain 
arsitektur interiornya. Proyek yang diterima adalah proyek 
komersial seperti office, retail, café, restoran dan hotel. 
Virgo Studio selalu memberikan pelayanan yang seutuhnya 
kepada klien, yaitu pengutamaan dalam ketepatan 
gambar dan hasil jadi. Layanan yang disediakan berupa 
jasa Design dan Design and Built. Terdapat dua fase dalam 
pengembangan Virgo Studio yang perbedaannya berada 
pada skala proyek yang dikerjakan, sumber daya dan jenis 
pengerjaan yang diterima.

EVAN SEPVIRGO VIRGO STUDIO28

BREAKTROUGH THE LINES
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INTERNSHIP at

EVAN SEPVIRGOVIRGO STUDIO 29
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ENTREPRENEURIAL
INTERIOR ARCHITECTURE

Final 
Project

konsep zoning

Berdasarkan konsep Open Office 
maka area kantor memiliki desain 
penataan yang terbuka. Setiap 
ruang dibuat saling berinteraksi oleh 
sebab itu pembagian ruang tidak 
menggunakan sekat tetapi dengan 
pola lantai. Penataan ruang dibuat 
menggunakan pola linier untuk 
mendukung pendekatan Branding 
Interior Design agar memperjelas 
sirkulasi didalam bangunan

Konsep aplikasi 

Konsep aplikasi dan suasana ruang 
setiap area di desain dengan gaya 
industrial modern, agar memberi 
persepsi pada tamu akan brand 
kantor yang mengangkat unsur 
lokal yang dikemaskan secara 
modern. 

Kantor Travel 
PT. Bali Alpes

Break Area 1

Lobby Area 1

Break Area 2

Lobby Area 2

EVAN SEPVIRGO VIRGO STUDIO30
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Terdapat Void pada bangunan yang 
menjadi focal point dari interior 
kantor ini. Diantara lantai dibuat void 
agar ruang tidak terkesan sempit dan 
juga berfungsi untuk memudahkan 
pencahayaan masuk dari atas 
menggunakan skylight. Dinding pada 
area void menggunakan material batu 
kali ekspos yang diadopsi dari pura 
– pura yang terdapat di Bali sebagai 
penguat branding perusahaan yang 
mengangkat unsur Bali sebagai 
branding utama milik perusahaan.

Lounge juga didesain dengan bentukan 
yang menyerupai terasering yang 
mengadopsi pada sistem bercocok 
tanam masyarakat – masyarakat Bali.

Bentukan pada elemen interior 
seperti dinding, lantai dan ceiling 
dibuat lengkung befungsi agar 
menghilangkan kesan kaku pada 
interior bangunan, selain itu berfungsi 
juga sebagai pembeda ruang atau 
zoning dengan menggunakan material 
dan finishing yang berbeda pada 
lantai seperti pada penerapan aspek 
branding interior “clear vision”.

Konsep furniture

Penggunaan furniture dengan material 
berdominan kayu ini juga menjadi 
elemen pendukung pada konsep 
aspek branding interior “unique 
story” yang menyampaikan cerita 
dan pesan dimana kebudayaan atau 
unsur Bali sendiri yang dekat dengan 
penggunaan material kayu sebagai 
kerajinan tangan mereka.

Denah Lantai 1

Denah Lantai 3

Denah Lantai 2

Denah Lantai 4

Potongan A - A Potongan B - B

Potongan C - C
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GANDADI 
PUTRA

PUTRA ARCHITECT
Putra Architect merupakan perusahaan yang menyediakan 
jasa konsultan arsitektur dan interior dengan pendekatan 
pada desain arsitektur Nusantara dan menggabungkannya 
dengan arsitektur modern. Pendekatan pada arsitektur 
Nusantara bertujuan sebagai upaya melestarikan dan 
mengangkat kembali budaya Indonesia yang sudah 
tenggelam di era globalisasi, modernisasi, universalisasi 
dan westernisasi. Pendekatan pada arsitektur Nusantara 
juga merupakan upaya untuk menyadarkan masyarakat 
Indonesia, terutama para desainer Indonesia akan besarnya 
potensi yang dimiliki oleh desain arsitektur Nusantara. 
Penggabungan dengan arsitektur modern juga merupakan 
respon desain pada era masyarakat modern.

GANDADI 

GANDADI PUTRA PUTRA ARCHITECT32
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ENTREPRENEURIAL
INTERIOR ARCHITECTURE Final Project

Perancangan proyek 21 Manufacture Cafe merupakan 
desain perancangan sebuah cafe millennial yang 
berlokasi di Perumahan Sidosermo, Wonocolo, Surabaya, 
Jawa Timur. 21 Manufacture Cafe adalah turunan usaha 
dari CV. Fruit Milk Company yang merupakan produsen 
minuman berbahan dasar susu alami dan juga supplier 
kebutuhan susu segar untuk beberapa rumah makan 
dan cafe di daerah Surabaya dan sekitarnya. Melalui 
studi observasi dan analisa lapangan, metode terpilih 
untuk proyek perancangan 21 Manufacture Cafe adalah 
perancangan proyek dengan pendekatan desain arsitektur 
lokal. Metode perancangan ini dilakukan dengan dua 
penekanan, yaitu penekanan pada layout bangunan dan 
penekanan pada ambience bangunan.

21 Manufacture Cafe

Outdoor Area - 3rd floor

Front Elevation

GANDADI PUTRA PUTRA ARCHITECT34
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Front West Cafe - 2nd floorCourtyard - 1st floor

General Layout - 1st Floor General Layout - 3rd FloorGeneral Layout - 2nd Floor

Melalui pendekatan arsitektur 
lokal, metode desain layout 
bangunan secara garis besar 
dengan pendekatan pada 
bangunan adat Nusantara. 
Bangunan adat Nusantara yang 
dipilih adalah rumah panggung, 
dimana pada lantai dasar 
merupakan ruang terbuka dan 
pada lantai atas merupakan 
ruang tertutup. Pola sirkulasi 
central atau terpusat tercipta 
pada lantai dasar dan pola 
sirkulasi linear tercipta pada 

lantai atas. Hal ini bertujuan 
untuk kemudahan pengunjung 
untuk mengakses area pelayanan 
cafe.

Pembentukan ambien desain 
lokal dengan konsep sensing. 
Visual diterapkan dengan 
bentukan yang memiliki detail 
dan ukiran, warna yang 
digunakan berupa material 
alami, seperti bata merah, 
batu candi, kayu, bambu dan 
lainnya. Penerapan ini juga 

mempengaruhi pada indra 
peraba ketika pengunjung cafe 
menyentuhnya. Mengaplikasikan 
konsep bau dengan penghawaan 
yang terbuka dan juga dibantu 
dengan fragrance di beberapa 
area utama. Konsep penghawaan 
dan suara dibentuk dengan 
menghubungkan bangunan 
dengan alam luar, memberikan 
potensi alam masuk ke dalam 
bangunan seperti angin, suara 
burung, suara hujan dan air 
mancur yang mengalir.

GANDADI PUTRAPUTRA ARCHITECT 35
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HANSON 
ALBERT 
WIJAYA

COALESCE INTERIOR ARCHITECT

Our goal is to design a building 
that will grow old beautifuly and 
naturaly. it creates something that 
could only be done by Indonesian 
Architect, to represent its culture, 
history and how we see things. So 
that people can see how rich to be 
Indonesian. Every Design creates 
spaces that involves human 
senses, what we see, hear and 
feel.We also simplify our workflow, 
so that architect, interior and 
engineer could work in the most 
efficient system.

HANSON ALBERT WIJAYA COALESCE INTERIOR ARCHITECT36
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ENTREPRENEURIAL
INTERIOR ARCHITECTURE Final Project

Objek Perancangan: Boutique Hotel
Deskripsi perancangan:

Berangkat dari permasalahan yang diambil yaitu, solusi 
terhadap masalah, mengambil suatu dasar yang akan 
menjadi konsep sense of place kota Batu yang dapat 
diterapkan pada denah dan bentukan arsitektur dan cara 
mengaplikasikan desain yang merespon perbedaan elevasi 
fasad dengan mempertimbangkan efektifitas layout dan 
memanfaatkan view.

PERANCANGAN PROYEK ARSITEKTUR 
DAN INTERIOR HOTEL BUTIK DI KOTA BATU 
DENGAN PENDEKATAN SENSE OF PLACE

HANSON ALBERT WIJAYA COALESCE INTERIOR ARCHITECT38

Potongan C - CI

Potongan B - BI
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Dengan mempertimbangkan 
adanya batasan: Ruang lingkup 
perancangan Boutique Hotel 
adalah desain yang dibangun 
dari tanah kosong, tidak 
melakukan cut and fill secara total, 
menyelesaikan permasalahan 
klien, merepresentasikan nuansa 
daerah jawa dan nilai Kota 
Batu. Area yang akan dirancang 
adalah tanah kosong yang akan 
difungsikan menjadi Boutique 
Hotel dan Area Parkir dengan 
1.194 m2.
Pembagian zoning jelas terbagi 
antara kawasan private dan 

public space, Konsep (growing 
seeds) mengurangi dinding 
dan pembatas memungkinkan 
untuk memasukkan cahaya dan 
penghawaan serta akustik dari 
pepohonan dan air, Pada lantai 
dua pintu antara area indoor dan 
outdoor merupakan folding door 
yang ketika dibuka bisa membuat 
area outdoor menyatu dengan 
indoor, ini adalah konsep menyatu 
dengan alam.

Gaya yang digunakan adalah 
modern dengan sentuhan 
tradisional. 

Pada bagian interior dominan 
menggunakan karya tukang kayu 
dan rotan, untuk memberikan 
kesan hangat dan penggunaan 
material lokal, namun memiliki 
point of interest sebagai contoh 
adanya tangga melingkar di 
lobby layaknya suatu proses 
untuk menuju kelantai dua 
adalah pendekatan modern dan 
penekanan bahwa bangunan 
tidak stagnant tapi seakan 
bertumbuh keatas (growing seeds). 
Ada artwork berupa kepingan 
perunggu dengan style modern 
karya pengrajin lokal.

Denah lt 1 Denah lt 2 Denah lt 3

HANSON ALBERT WIJAYACOALESCE INTERIOR ARCHITECT 39
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JODI PALMA

LINTAS STUDIO

Lintas Studio merupakan sebuah badan usaha perseorangan 
yang bergerak dalam bidang jasa konsultan arsitektur dan 
interior yang akan beroperasional di Surabaya dengan ciri khas 
desain arsitektur interior yang memaksimalkan potensi bangunan 
tak terpakai dengan pendekatan adaptive reuse agar lebih 
bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Dengan latar belakang 
banyaknya bangunan yang tak terpakai dan beberapa dampak 
negatif yang dapat muncul akibat adanya bangunan yang 
takterpakai menjadikan Lintas Studio hadir untuk menjadi solusi 
dari permasalahan tersebut. Selain itu isu lingkungan terkait 
penggunaan potensial amuntuk membuat suatu karya arsitektur 
yang dapat beradaptasi dengan lingkungan juga menjadi salah 
satu tujuan Lintas Studio untuk menghasilkan karya arsitektur 
interior yang tetap bewawasan lingkungan.

JODI PALMA LINTAS STUDIO40

BREAKTROUGH THE LINES



HANSON ALBERT WIJAYACOALESCE INTERIOR ARCHITECT 41

INTERNSHIP at

JODI PALMALINTAS STUDIO 41

BREAKTROUGH THE LINES



HANSON ALBERT WIJAYA COALESCE INTERIOR ARCHITECT42

ENTREPRENEURIAL
INTERIOR ARCHITECTURE Final Project

Kahf Youth Space adalah sebuah area yang 
memiliki target individu berusia muda yang masih 
memiliki sifat gemar menjelajah, dinamis, dan 
berani melakukan perubahan baik untuk diri 
sendiri maupun sekitarnya. Bangunan ini dikelola 
oleh komunitas muslim Kahf Surabaya Hijrah dan 
Matakota sebagai wadah bagi para pemuda muslim 
untuk berkarya dan meningkatkan keimanan melalui 
ukhuwah. Konsep bangunan ini menggunakan 
konsep yang berfokus pada alur sirkulasi yang 
terinspirasi dari alur sirkulasi pada Festival yang 
dinamis tanpa batas yang sangat identik dengan 
karakter dari pemuda khususnya pemuda dakwah 
yang siap menuntut perubahan. 

KAHF YOUTH SPACE

Denah Presentasi 1 Denah Presentasi 2

Tampak 1

Tampak 2

JODI PALMA LINTAS STUDIO42
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Konsep ini diaplikasikan dengan 
adanya permainan Massa 
Ruangan dalam bangunan 
untuk menciptakan organisasi 
ruang yang unik dan dinamis. 
Gaya desain yang diaplikasikan 
adalah gaya eklektik yang 
merupakan perpaduan antara 
gaya industrial yang merupakan 
karakter dari bangunan 
eksisting dengan gaya pop 
green yang memiliki warna 
kontras diaplikasikan untuk 
mempresentasikan jiwa anak 
muda yang sedang bertumbuh 
dan sikap untuk progresif yang 
tidak takut akan perubahan.

Potongan Samping 1 Potongan Samping 2
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JONATHAN 
KURNIAWAN 
LUKITO

JON PROJECT

Nama bisnis Jon Project berasal dari kata “Jon” dimana kata 
jon tersebut adalah nama depan dari pemilik Jon Project sendiri 
(Jonathan). Jon Project sendiri adalah bisnis biro jasa konsultan 
yang bergerak di bidang jasa desain interior yang berdomisili di 
Kota Surabaya. Bisnis konsultan ini akan memfokuskan diri pada 
jenis proyek-proyek yang kecil seperti interior café, interior rumah 
dan interior apartment. Jon Project juga memberikan inovasi desain 
pada proyek komersial dan residensial yang akan dipadukan dengan 
visual art berupa mural dengan tujuan untuk mengenalkan dan 
memberikan konsep design yang unik serta menggunakan interior 
design sebagai wadah untuk mengenalkan seni mural dengan cara 
yang berbeda dan dikemas secara modern.

JONATHAN KURNIAWAN LUKITO JON PROJECT44
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ENTREPRENEURIAL
INTERIOR ARCHITECTURE Final Project

JONATHAN KURNIAWAN LUKITO JON PROJECT46

Objek perancangan Jon Project adalah sebuah tempat Co-Working 
Space. Konsep yang diaplikasikan di dalam Co-Working Space 
ini adalah konsep eye-catching dimana bagian interior di desain 
dengan menggunakan seni mural sehingga bisa menarik perhatian 
banyak orang dan juga sekaligus untuk mengenalkan konsep desain 
yang unik tetapi juga modern. 
Pada bagian eksterior menggunakan secondary skin yang berbentuk 
gelombang dengan tujuan untuk mengurangi masuknya cahaya 
matahari yang dapat menimbulkan panas di dalam ruangan serta 
untuk menambahkan elemen eye-catching bagi orang-orang yang 
sedang lewat di depan bangunan Co-Working Space ini.

CO-WORKING SPACE
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Pada bagian interior, seni mural 
diapliasikan pada dinding agar 
mudah dilihat oleh pengunjung 
Co-Working Space ini. Dalam 
pengaplikasian konsep mural 
design pada lantai 1Jon project 
menggunakan seniman mural yang 
bernama darbotz karena di dalam 
mural darbotz sendiri terdapat 
nilai sebuah “kota” (kota=sesuatu 
yang publik) dimana didalam kota 

pasti adahal yang menyangkut 
kebersihan, keramaian, dan ada 
juga tempat yang kotor sehingga 
mural darbotz cocok untuk lantai 
1 yang merupakan zona publik. 
Untuk pengaplikasian konsep mural 
design pada lantai 2 Jon project 
menggunakan seniman mural  yang 
bernama Thepopo karena mural 
the popo biasa digunakan oleh 
pelukisnya untuk menyuarakan 

aspirasi untuk masyarakat sehingga 
mural ini cocok untuk lantai 2 yang 
merupakan zona untuk berkreasi dan 
beraspirasi. Pada lantai 3 Jon Project 
menggunakan seniman mural yang 
bernama stereo flow dimana mural 
yang dibuat mencerminkan sifat dari 
mural artist itu sendiri (pemalu dan 
introvert) sehingga mural ini cocok 
untuk lantai 3 yang merupakan zona 
tinggi privasi.

JONATHAN KURNIAWAN LUKITOJON PROJECT 47

General Layout Lt 1

Potongan A-AI

Potongan D-DI

General Layout Lt 2 General Layout Lt 3
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LIANNA IVENA

LIVE INTERIOR ARCHITECT

LIVE Interior Architect merupakan perusahaan perseorangan yang 
bergerak dalam bidang jasa konsultan desain arsitektur interior. 
Keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan LIVE Interior Architect 
ini ialah fokus pada green design. Proyek yang ditangani oleh 
perusahaan ini dapat berupa bangunan renovasi maupun proyek 
baru dari jenis bangunan commercial, residential, maupun 
bangunan retail. LIVE Interior Architect akan memberikan jawaban 
atas permasalahan dan kebutuhan manusia akan ruang yang tidak 
dapat diselesaikan sendiri, dengan bekerja secara profesional 
menggunakan standar kerja yang sesuai HDII dan IAI. Tentunya, 
dikarenakan fokus bisnis ini pada spesialis green design, maka 
standar kerja yang digunakan dalam mendesain juga berasal dari 
standar GBCI (Green Building Council Indonesia).

LIANA IVENA LIVE INTERIOR ARCHITEC48
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ENTREPRENEURIAL
INTERIOR ARCHITECTURE Final Project

Bangunan guest house berada di jl. Manggarai, Gayam, 
Tj. Redeb, Kal-tim, dimana lokasi tersebut merupakan area 
perkotaan yang terletak disepanjang pinggir sungai Kelay. Area 
belakang bangunan mendapat akses langsung kesungai Kelay, 
dimana bangunan menghadap arah barat – barat laut dengan 
bangunan tiga lantai. Lahan pada lokasi bangunan berbentuk 
memanjang dengan lebar kesamping 22 meter dan panjang 
kebelakang 110 meter. Terdapat lahan kosong sebanyak 45 
meter area depan dan 35 meter area belakang bangunan. 
Keadaan lahan kosong pada saat ini belum di fungsikan, 
berupa tumbuhan semak dan tanah.

MANGGARAI GUEST HOUSE

LIANA IVENA LIVE INTERIOR ARCHITEC50
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Bangunan Manggarai Guest 
House di desain dengan 
penerapan konsep chameleon 
building sebagai bentuk adaptasi 
bangunan dan konsep green 
design sebagai keunggulan 
dari perusahaan LIVE Interior 
Architect. Konsep chameleon 
building diterapkan agar 
bangunan dapat beradaptasi 
dengan lingkungan sekitarnya 
melalui suhu, cahaya maupun 
udara sesuai karakteristik yang 
dimiliki hewan bunglon. 
Sedangkan penerapan konsep 
green design dilakukan dengan 
menerapkan enam kriteria 
greenship dari panduan GBCI 
(Green Building Council 
Indonesia), interior space V 1.0 
hingga peringkat gold. Bentukan 
ruang yang dihasilkan memiliki 
gaya desain yang cenderung 
simpel, fungsional dengan 
menggunakan material umum 
seperti kayu, beton dan besi 
hollow. Finishing warna yang 
diterapkan cenderung netral 
seperti putih, abu-abu, coklat 
dan beberapa aksen warna hijau 
dan kuning. Pada beberapa area 
digunakan finishing concrete 
bertekstur. Penerapan furniture 
menggunakan bentukan yang 
cenderung simpel dan geometri 
dengan material kayu kombinasi 
besi maupun fabric.

Denah 1

Denah 2

Denah 3

Potongan A

Potongan B
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LUH RISA 
AGUSTIN DH.

LUH RISA AGUSTIN DH. LUHDE RISA52

TENTANG USAHA LUHDE RISA

Usaha yang dijalankan berlandaskan 
pada potensi sumber daya yang 
ada di Indonesia. Luhde Risa 
merupakan usaha yang bergerak 
dalam bidang industri kreatif berupa 
furnitur dan aksesoris interior 
yang mengangkat kearifan lokal 
Indonesia sebagai dasar pemikiran 
dalam berinovasi. Tujuan dari usaha 
ini yaitu untuk mempertahankan 
serta meningkatkan kearifan lokal 
Indonesia dalam bentuk produk 
interior, menciptakan produk 

LUHDE RISA

yang mampu mengikuti tren namun tetap 
mempertahankan kearifan lokal, menjadi 
penyedia kebutuhan akan isi ruang yang 
mampu membantu konsumen dalam 
melengkapi kebutuhan ruang, menjadi 
perusahaan yang mampu bersaing secara 
global serta meningkatkan prestasi dunia 
dalam bidang industri kreatif khususnya 
industri mebel.
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MAJESTY 
EMMANUELA 
OTNIEL

MAJESTY EMMANUELA OTNIEL TILTED STUDIO56

Tilted Studio merupakan sebuah perusahaan konsultan yang 
bergerak dalam bidang industri kreatif yang berfokus pada 
peranan desain interior dan lansekap sebagai perencana, 
dan perancangan rumah, bangunan, desain lansekap 
dalam (indoor), luar ruangan (outdoor), dan lainnya. Karya 
desain yang diciptakan dan dihasilkan oleh Tilted Studio 
mengusung konsep natural sehingga dapat menjembatani 
kebutuhan dan kegiatan manusia dengan lingkungan 
sekitarnya yang akan mewujudkan sinergi antara berbagai 
konsep desain hijau yang cocok dan sesuai dengan 
kehidupan masyarakat modern serta meningkatkan kualitas 
hidup penghuninya melalui penerapan standar IEQ (Indoor 
Environmental Quality) yaitu indoor plant. Tilted Studio 
didirikan pada Februari 2018 dengan pendiri Majesty 
Emmanuela Otniel.

TILTED STUDIO

Lounge - Bar
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Reception - Waiting Area

Reception Desk

 Indoor Garden
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ENTREPRENEURIAL
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Waiting Area

Lounge - Bar

Hotel Marriott hadir sebagai salah satu rantai 
brand perhotelan ternama di dunia, berusaha 
untuk menjaga dan menampilkan keunikan budaya 
masing – masing daerah sesuai dengan lokasinya.
Sesuai dengan brand Marriott Hotel yang selalu ingin 
mengangkat budaya lokal sebagai kekhasan dalam 
perancangan mereka, maka tema perancangan 
ruang dalam yang dipilih untuk Yogyakarta Marriott 
hotel menggunakan hasil kolaborasi pemikiran 
antara pemerintah setempat dan masyarakat luas 
yaitu Jogja Istimewa. 

LOBBY YOGYAKARTA MARRIOTT HOTEL

MAJESTY EMMANUELA OTNIEL TILTED STUDIO58
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General lay out

Section Presentation

Yogya Istimewa berarti beda dan lebih 
baik dari yang lain.  Bukan hanya 
sekedar status politik Yogya sekarang, 
namun juga keberadaan adat dan 
budayanya. 
Konsep Yogya Istimewa sebuah konsep 
yang mencoba mengangkat budaya 
lokal dalam bentuk paling sederhana 
yang sudah sangat dikenal dan dekat 
dengan masyarakat. Konsep ini 
menerapkan berbagai elemen visual 
dan kulturnya yang iconic sebagai 
elemen yang khas yang digunakan 
dalam pengkondisian ambience serta 
elemen pelingkup ruang agar dapat 
memenuhi kebutuhan dan ciri brand 
klien. 

Konsep ini merupakan hasil refleksi 
dari identitas brand Marriott Hotel 
& Resort yang terletak di Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Dengan 
demikian, konsep Yogya Istimewa 
adalah mengenai penerapan desain 
interior dan landscape design yang 
menggunakan pendekatan historicism 
untuk mengkondisikan ruang dalam 
lobby, reception dan hotel lounge 
bernuansa kental Yogyakarta.
Dengan sentuhan landscape design 
dan penggunaan tanaman di dalam 
ruangan, diharapkan dapat membantu 
mengkondisikan iklim dalam 
bangunan menjadi lebih nyaman dan 
sejuk bagi penggunanya. Selain itu 
juga meningkatkan nilai ekonomi dari 
bangunan tersebut sehingga dapat 
menarik tamu – tamu baru untuk 
datang dan menginap di hotel dengan 
karakter dan fitur yang menarik.

MAJESTY EMMANUELA OTNIELTILTED STUDIO 59
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ENTREPRENEURIAL
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Konsep perancangan produk interior yang dirancang 
menggunakan bahan baku asli Indonesia untuk mendesain 
elemen Interior yang sesuai dengan kebutuhan masa kini. 
Menggunakan kearifan lokal Indonesia sebagai inspirasi, fungsi, 
bentuk, konstruksi, finishing dan perlakuan bahan. Pendekatan 
konsep yang digunakan adalah pendekatan focus on material 
dengan strategi perancangan traditionaland borrowing yang 
diambil dari kebudayaan Indonesia. Menggunakan konsep 
aplikasi karakter gaya History, Historicism And Study Presedence,   
Mimesis & Focus On Material dengan mengambil inspirasi 
bentuk dari perhiasan perempuan Bali Indonesia menggunakan 
material rotan dan mengembangkannya kedalam gaya atau 
tren yang sedang berkembang.

BED ROOM SET

LUH RISA AGUSTIN DH. LUHDE RISA54
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BOOTH DESIGNBOOTH DESIGN Menggunakan organisasi ruang 
dengan sistem radial yang bertujuan 
untuk memudahkan pengunjung 
melihat ke booth pameran serta 
pembagian cluster pada produk 
yang didisplay sesuai dengan fungsi 
ruangan masing-masing.

Untuk konsep aplikasi karakter 
gaya dan suasana ruang 
pamer mengikuti karakter 
gaya produk yang dijual dan 
menggunakan konsep Handmade, 
Environmentally friendly yang 
memberikan sentuhan elemen-
elemen ramah lingkungan seperti 
batu alam, tanaman hias dan 
barang-barang yang terbuat dari 
tanah liat sehingga merasa lebih 
dekat dengan alam dan konsep ini 
juga identik dengan pulau Bali yang 
identik dengan kekayaan alam dan 
budaya lokalnya. Konsep aplikasi 
bentuk dan bahan pelingkup yang 
diterapkan menyesuaikan dengan 
material produk yang dipamerkan 
yaitu rotan. Untuk bahan pelingkup 
booth terdiri dari gypsum board 
yang diaplikasikan pada plafon 
dan dinding booth, untuk lantai 
menggunakan plywood dan dinding 
sekeliling menggunakan kayu 
panjang yang berbentuk silinder 
digabungkan dengan besi hollow. 
Dimensi koridoratau area sirkulasi 
dalam booth dapat mempengaruhi 
kenyamanan dan membantu 
pengunjung merasakan kekhasan 
suatu tempat.

LUH RISA AGUSTIN DH.LUHDE RISA 55
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MELISSA 
CHRISTIANA

MELISSA CHRISTIANA. MERAKI STUDIO60

Meraki Studio adalah perusahaan 
konsultan yang bergerak di bidang  
konsultan interior dan arsitektur yang 
berbasis di Jakarta dengan segmentasi 
industry hospitality dan wellness. Value 
utama yang ditawarkan oleh Meraki 
Studio adalah menerapkan prinsip-
prinsip healing design  ke dalam 
setiap proyek untuk mengembalikan 
harmonisasi tubuh, pikiran, dan jiwa 

pengguna. Prinsip-prinsip tersebut 
diterapkan berdasarkan penelitian, 
jurnal, atau  literatur healing design 
yang telah terverifikasi sehingga dapat 
mengurangi resiko (risk reduction) yang 
ditanggung klien. Perusahaan juga 
memiliki tenaga kerja yang terlatih 
secara profesional dan terpercaya untuk 
manajemen proyek, serta menangani 
seluruh proses secara efektif dan efisien. 

MERAKI STUDIO
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Penulisan Tugas Akhir dengan judul “Perancangan Desain 
Onsen Beauty & Spa Dengan Pendekatan Healing Design di 
Jakarta oleh Meraki Studio” ini merancang sebuah usaha bidang 
wellness bernama Onsen Beauty & Spa di Jakarta. Onsen Beauty 
& Spa adalah sebuah tempat spa khusus perempuan yang 
menawarkan suasana pemandian air panas seperti di Jepang. 
Selanjutnya, tempat spa ini akan direlokasikan ke sebuah tanah 
kosong berluasan 740m2 di Jakarta Pusat yang menjadi lokasi 
site perancangan.
Konsep aplikasi karakter gaya dan suasana ruang yang diangkat 
untuk Onsen Beauty & Spa adalah Hiringu. Hiringu berarti 
healing dalam Bahasa Jepang. 

ONSEN BEAUTY & SPA

MELISSA CHRISTIANA. MERAKI STUDIO62
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Potongan 1

Denah Lt. 1

Potongan A

Denah Lt.2

Potongan 2 Potongan B

Konsep solusi Hiringu adalah merancang tempat untuk 
berelaksasi secara penuh dan menyadarkan panca indra 
manusia sengan konektivitas terhadap alam yang dampaknya 
akan memungkinkan pengguna to be healed oleh desain 
lingkungan positif di sekitar. Dalam perancangan ini, diterapkan 
prinsip-prinsip healing dan senses design, seperti menyediakan 
kemudahan akses ke alam dengan memiliki banyak bukaan dan 
area taman, serta penggunaan material alami yang memiliki 
tekstur dan permukaan yang unik, memiliki konsep akustik dan 
aroma tersendiri, dan menempatkan seni alami sebagai positive 
distractions untuk pengunjung.

MELISSA CHRISTIANAMERAKI STUDIO 63
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MICHELLE 
SOEHARTO

MICHELLE SOEHARTO NOOVEAU INTERIOR ARCHITECTURE CONSULTANT64

Deskripsi Bisnis : Berdirinya 
bisnis jasa kosultan desain 
interior dan arsitektur ini 
bermula dari tekad dan 
keinginan perusahaan untuk 
menjadi solusi masyarakat 
dalam menyelesaikan 
problem dan kebutuhan 
tentang desain ruang 
komersial. Kota Surabaya 
menjadi pilihan dalam 
mendirikan bisnis karena 
tingginya minat masyarakat 

terutama para pebisnis yang 
membutuhkan jasa interior 
sebagai penunjang dalam 
berjalannya bisnis, seperti 
contohnya bisnis café, 
restaurant, dll. Nooveau 
Interior Architecture Consultant 
merupakan perusahaan yang 
bergerak di bidang interior 
arsitektur dengan fokus proyek 
komersial yang diharapkan 
dapat meningkatkan nilai jual 
area komersial.

NOOVEAU INTERIOR ARCHITECTURE CONSULTANT
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Galilea Fashion merupakan Galilea Fashion 
merupakan sebuah toko baju yang berlokasi di 
kota Surabaya tepatnya di Jalan Raya Mulyosari 
nomor 208, 208A, 208B, Jawa Timur. Toko baju 
ini berdiri pada 3 bangunan ruko 2 lantai dengan 
total lebar 29 m dengan panjang 47 m termasuk 
lahan parkir. Bangunan ini memiliki tampilan yang 
kurang menarik mulai dari fasad bangunan hingga 
interior ruangan. Oleh karena itu perancangan 
butik La Belle perlu diadakan untuk mengatasi 
permasalahan dan kebutuhan yang ada. 

BUTIK LA BELLE

MICHELLE SOEHARTO NOOVEAU INTERIOR ARCHITECTURE CONSULTANT66
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Potongan

General Layout

Tampak Samping

Berdasarkan hasil survey dan wawancara dari 
problem yang dimiliki oleh butik La Belle yaitu 
bagaimana meredesain sebuah butik agar 
memiliki penataan ruang dan sirkulasi yang tepat 
serta desain eksterior maupun interior yang elegan 
dengan pendekatan sense of place. Solusi dari 

permasalahan ini adalah dengan menerapkan konsep 
yang berfokus dalam penataan ruang dan sirkulasi 
yang tepat serta desain eksterior dan interior yang 
elegan melalui pendekatan sense of place. Sense of 
place yang dirancang tidak hanya berupa faktor visual 
yang berhubungan dengan kelima indera manusia, 
melainkan juga seluruh aspek hubungan manusia butik 
La Belle baik pengunjung maupun karyawan. Konsep 
zoning, organisasi ruang dan pola sirkulasi yang 
diterapkan dalam desain butik La Belle merupakan 
pengembangan dari hasil analisa tapak luar dan tapak 
dalam serta keinginan dan kebutuhan klien dengan 
penerapan penataan ruang dan sirkulasi yang tepat. 
Dengan memisahkan ruang yang memiliki privasi tinggi 
serta pembedaan jalur sirkulasi manusia di dalam butik. 
Penerapan konsep diamond sebagai penerapan konsep 
visual pada bangunan dan ruangan yang dilakukan 
berupa penggunaan warna dan material yang 
mengkilap serta bentukan yang menyerupai diamond.

Tampak Depan

MICHELLE SOEHARTO 67NOOVEAU INTERIOR ARCHITECTURE CONSULTANT
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NADA CHOLID 
ALAMUDI

NCA STUDIO

Nca Studio adalah sebuah jasa 
design interior yang berbasis di 
Surabaya. Namanya diambil 
dari inisal pemilik, yaitu Nada 
Cholid Alamudi. Jasa konsul-
tan interior ini memiliki sebuah 
value yang  cukup berbeda, 
dimana konsultan design Nca 
Studio akan membawa unsur 
vegtasi berupa Indoor Land-
scape kedalam setiap design 
yang akan dikerjakannya. Hal 
ini dilakukan untuk memberi-
kan pengalaman dan kesan 
yang berbeda bagi pengguna 
bangunan serta ingin mem-
berikan manfaat bagi lingkun-
gan sekitar. Karena dalam me-
masukan unsur tanaman dapat 
meningkatkan 30% proses pe-
nyembuhan penyakit seperti 
flu, batuk, dan sakit pada teng-
gorokan. Selain itu adanya In-
door Landscape dapat menin-
gkatkan mood seseorang dan 
juga adanya Indoor Landscape 
dapat membersihkan udara 
kotor dalam ruang sebesar 50-
60%.(Idverde, 2018).

NADA CHOLID ALAMUDI NCA STUDIO68
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Women medical clinic adalah 
sebuah klinik utama yang 
berada di Jl. Raya Gubeng no 
11 Surabaya. Klinik ini termasuk 
jenis klinik utama, dimana 
menurut menteri kesehatan RI 
klinik utama adalah klinik yang 
menyelenggarakan pelayanan 
medik spesialistik atau pelayanan 
medik dasar dan spesialistik.

Klinik ini memiliki berbagai poli 
didalamnya dan sebagian besar 
poli tersebut diperuntukkan untuk 
wanita seperti poli ginekologi, 
poli obgyn dan juga poli bedah 
payudara. Selain itu juga terdapat 
poli umum seperti poli klinik 
umum,dan poli spesialis penyakit 
dalamyang dapat memeriksa 
penyakit bagi pasien laki-laki. 

Dalam merancang medical 
women clinic, menggunakan 
sebuah konsep “women ” dimana 
konsep ini memberikan cerminan 
dari nama klinik tersebut. Hal ini 
juga didukung oleh keinginan 
klien yang menargetkan pasien 
yang berkunjung sebagian 
besarnya adalah wanita. Dalam 
perancangan medical women clinic 

PERANCANGAN WOMEN MEDICAL CLINIC BY NCA STUDIO

NADA CHOLID ALAMUDI NCA STUDIO70
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ini, organisasi ruang dan pola 
sirkulasi yang terbentuk adalah 
terpusat dimana ruang terbesar 
atau ruang dominan diletakan 
dipusat bangunan dan dikelilingi 
oleh ruang skunder. Ruang 
dominan tersebut di alokasikan 
untuk taman indoor yang juga 
difungsikan sebagai salah satu 
akses menuju lantai dua dan 

menuju pintu darurat selain itu 
pada area Indoor Landscape ini 
juga terdapat bangku-bangku 
yang dapat difungsikan sebagai 
area tunggu.

Penggunaan konsep Women 
sendiri dapat terlihat dari warna 
yang digunakan pada dinding 
serta pemilihan furniture yang 

memiliki kesan feminim dan 
cantik. Selain itu terdapat juga 
penerapan konsep Women 
pada Indoor Landscape berupa 
pemilihan tanaman yang 
memiliki kesan yang lembut dan 
juga warna yang segar seperti 
penggunaan tanaman bird of 
paradise.

Denah Lt. 1

Denah Lt. 2

Denah Lt. 3

NADA CHOLID ALAMUDINCA STUDIO 71
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ONGKY 
TIRTORAHARDJO 
SUSANTO

Tirto Studio merupakan sebuah 
perusahaan yang bergerak dalam 
bidang konsultan desain interior 
yang berbasis di Kota Surabaya. 
Tirto Studio memiliki spesialisasi 
dalam proyek residential, yang 
juga mampu mengerjakan proyek 
commercial maupun public space.

Nama perusahaan diambil dari 
nama pemilik yang memiliki arti 
dimana desain yang dihasilkan 
dapat diterima dengan mudah 
oleh klien dan masyarakat, den-
gan menggunakan pendekatan 
green design yang ramah ling-
kungan. Logo perusahaan meru-

pakan bentuk bangunan yang 
menyatu dengan alam, untuk 
mengingatkan perusahaan akan 
lingkungan dimana segala yang 
diciptakaan oleh manusia akan 
kembali ke alam juga sehingga 
kita harus menjaga lingkungan 
sekitar.

ONGKY TIRTORAHARDJO SUSANTO TIRTO STUDIO72
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99 Family Reflexology merupak-
an perusahaan yang bergerak 
di bidang kesehatan berlokasi di 
Surabaya. Nama pemilik 99 Fam-
ily Reflexology adalah Ibu Suryati 
Wardoyo. 99 Family Reflexology 
sangat mengutamakan dalam hal 
servis kepada para pelanggannya. 
99 Family Reflexology memiliki visi 
yaitu sehat merupakan investasi 
kedepan yang harus benar-benar 

dijaga, dengan misinya yaitu men-
ciptakan rasa nyaman dan santai 
untuk setiap konsumen kami di 
tempat yang bersih dan sehat.

Dengan memperhatikan prin-
sip green design dengan kriteria 
Appropriate Site Development, 
Energy Efficiency and Conserva-
tion, Water Conservation, Ma-
terial Resource and Cycle, dan 

Indoor Health and Comfort yang 
disesuaikan dengan visi dan misi 
perusahaan. 

Perancangan desain yang digu-
nakan juga disesuaikan dengan 
kebutuhan green design, dan juga 
mencerminkan brand dari perusa-
haan melalui konsep environmen-
tal built.Pada area fasad terdapat 
second skin yang berfungsi untuk 

PERANCANGAN PROYEK 99 FAMILY REFLEXOLOGY

ONGKY TIRTORAHARDJO SUSANTO TIRTO STUDIO74
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mengurangi cahaya matahari 
yang masuk ke dalam bangunan. 

Terdapat tanaman gantung yang 
terletak dilantai 2. Bagian pintu 
masuk bangunan dibuat berbeda 
dari bangunan existing, dengan 
menggunakan dinding batu alam 
dan kaca. Logo 99 Family Reflex-
ology diletakkan di second skin 
bangunan yang menggunakan 

material kayu dan bata ringan se-
bagai rangka second skin.

Desain yang ramah lingkungan 
sendiri haruslah memiliki standari-
sasi yang konkrit, dan dapat diper-
oleh dari kriteria yang dikeluarkan 
oleh lembaga Green Building 
Council Indonesia. 

Konsep yang dipilih untuk desain 

perancangan 99 Family Reflexol-
ogy adalah Environmental Built, di-
mana desain bangunan menggu-
nakan material yang berasal dari 
alam dan ramah lingkungan, tidak 
merusak lingkungan dan meman-
faatkan energi alam seperti caha-
ya matahari dan air hujan sebagai 
energi bangunan.

Layout Lantai 1 & 2

Layout Lantai 3 & 4
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PAULINE 
AGATHA JESSICA 
TIRTOWAHJONO

Precia Studio Interior Consultant 
merupakan biro konsultan desain 
interior yang melayani desain in-
terior bangunan komersial dan 
artwork yang bekerja sama den-
gan local craftsmanship untuk 
menghasilkan detailing yang rapi 
dan unik. Memiliki visi  yaitu men-

jadi konsultan desain interior yang 
dikenal khususnya pada bidang 
desain retail showroom dan kas-
temisasi karya seni (lukisan, fur-
niture, dan lain-lain) berdasarkan 
kebutuhan dan keinginan setiap 
klien. Misi Precia Studio Interior 
Consultant yaitu melakukan riset 

dan pengembangan akan potensi 
terbaru teknologi dalam dunia 
desain dan karya seni baik dari 
dalam maupun luar negeri dan 
bertahan di bidang konsultan de-
sain interior serta retail showroom 
dengan craftsmanship terbesar di 
Indonesia.

PAULINE AGATHA JESSICA TIRTOWAHJONO PRECIA STUDIO INTERIOR CONSULTANT76
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Pemilik UD. Indah Watch 
menginginkan perubahan dari 
usaha home industri menjadi 
bangunan dengan perpaduan 
antara showroom, workshop 
dan kantor. Area yang akan 
didesain meliputi dua lantai. 
Lantai pertama akan dijadikan 
sebagai area showroom jam 
berserta aksesorisnya termasuk 
area kasir dan lobby, pantry, 

lift barang, administration area 
dan office area. Selanjutnya 
akan dilakukan extention pada 
bangunan UD. Indah Watch 
untuk lantai dua akan dijadikan 
untuk menempatkan staff area, 
workshop area dan warehouse. 
Berdasarkan  gambaran ini 
maka dapat terlihat aktivitas 
perusahaan sangat padat dan 
aktif. 

PERANCANGAN PROYEK ARSITEKTUR 
INTERIOR KANTOR UD. INDAH WATCH

PAULINE AGATHA JESSICA TIRTOWAHJONO PRECIA STUDIO INTERIOR CONSULTANT78
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Oleh sebab itu pemilik 
proyek membutuhkan sebuah 
perancangan yang dapat 
memberikan kesan luas dan 
bersih. Tema desain yang hendak 
diaplikasikan pada UD. Indah 
Watch mengarah pada gaya 
minimalis dengan sentuhan 
modern untuk memaksimalkan 
ruang dalam bangunan serta 
efisiensi budget sesuai keinginan 
klien dan memiliki konsep 
modern minimalism untuk display 
area, karena UD. Indah Watch 
ingin menonjolkan produk yang 

dihasilkan yang didukung dengan 
interior yang modern sehingga 
berkesan bagi pengunjung yang 
datang.
Desain ini memiliki konsep 
“Modern Minimalist Workshop 
Office” yang merupakan 
perancangan kantor UD. Indah 
Watch yang menonjolkan nuansa 
minimalis pada bagian eksterior 
bangunan dengan menggunakan 
elemen geometri sebagai 
penunjang citra perusahaan, 
yang akan dimanfaatkan sebagai 
partisi untuk shading dan 

display sedangkan pada bagian 
interiornya menggunakan konsep 
modern untuk memberikan kesan 
luas dan bersih dalam ruangan. 
Sedangkan untuk mendukung 
kesan minimalis akan banyak 
digunakan warna monokrom 
seperti putih, abu-abu, dan 
hitam. Serta aplikasi penggunaan 
furniture dibuat dari kayu dan 
besi yang di-finishing dengan 
cat warna natural. dan aksesoris 
pendukung interior dibuat dari 
kayu atau besi serta lukisan.

PAULINE AGATHA JESSICA TIRTOWAHJONOPRECIA STUDIO INTERIOR CONSULTANT 79
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SELDA 
MISHELIE LILY

S.STUDIO

S.Studio merupakan sebuah perusahaan arsitektur interior 
yang berspesialisasi dalam pendekatan biophilic design 
yang berfokus pada proyek komersial, perkantoran, dan 
fasilitas pendidikan. Selain bergerak dalam konsultasi 
desain, perusaahaan juga memberikan jasa kontraktor 
untuk kebutuhan realisasi desain perusahaan.

Biophilic design adalah perancangan yang berfokus 
untuk menciptakan hubungan yang baik antara manusia 
dengan lingkungan alami(The Practice of Biophilic 
Design, 2015). Biophilic design secara garis besar 
memberikan beberapa manfaat yaitu mengurangi 
stress, meningkatkan kreatifitas dan menjernihkan 
pikiran, mempercepat penyembuhan dan meningkatkan 
kesejahteraan (Terrapin Bright Green, 2014).

SELDA MISHELIE LILY S STUDIO80
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Natur-ing, ‘Natur’ yang diambil dari kata ‘nature’ 
yang berarti alam sedangkan ‘ing’ diambil dari 
kata ‘building yang berarti sebuah bangunan. 
Dengan menggabungkan kata tersebut dapat 
diartikan Natur-Ing adalah sebuah konsep yang 
menciptakan hubungan yang harmonis antara 
alam dengan bangunan. Konsep ini dilandasi 
dengan teori-teori dari biophilic design yang 
merupakan sebuah teori desain yang menciptakan 
hubungan yang baik antara manusia dengan alam. 

INTANO | CO WORK
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General Layout

Potongan

Tampak

Harmony between building 
and nature ini diterapkan 
dalam pembentukan ruang-
ruang. Hal ini dapat dilihat dari 
banyaknya bukaan-bukaan 
pada bangunan, serta setiap 
ruangan memiliki akses ke 
area hijau. Bangunan juga 
dibuat dengan konsep terbuka 
sehingga adanya koneksi antara 
area indoor maupun area 
outdoor.

Human focused memiliki 
pengertian berfokus pada 
manusia, dimana kesejahteraan 
dan kebahagiaan menjadi fokus 
utama. Pengaplikasian konsep 
ini bisa dilihat dari elemen-
elemen interior pada bangunan 
antara lain: 

- Penggunaan tanaman-
tanaman pembersih udara 
untuk meningkatkan kualitas 
udara pada bangunan.

- Penggunaan material kayu 
yang dapat mengurangi 
tekanan darah sehingga 
tingkat stress penghuni lebih 
berkurang (Biopolish, 2015).

- Pemaksimalan pencahayaan 
alami yang dapat 
meningkatkan kebahagiaan 
dan produktifitas(Lita, 2018).

- Penggunaan aksen warna hijau 
yang dapat meningkatkan 
konsentrasi serta nyaman pada 
mata (Dulux, n.d.).
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SENNY CAROLINE

STB Super market adalah sebuah super market di Kota Tarakan yang 
menyediakan berbagai produk produk buah dan sayuran segar baik 
organik maupun non organik, healthy product, dan berbagai produk 
keperluan rumah tangga. STB Supermarket bertujuan mengajak 
masyarakat untuk memulai gaya hidup sehat dengan menyediakan 
produk buah dan sayuran dan produk penunjang gaya hidup sehat 
dengan pelayanan terbaik melalui penyediaan layanan konsultasi 
ahli gizi. Selain itu, melihat kebutuhan masyarakat saat ini yang 
cenderung ingin praktis dan cepat.  STB Supermarket menyediakan 
layanan pemesanan produk secara online melalui aplikasi smart 
phone dan layanan delivery khusus untuk wilayah Kota Tarakan 
akan menjadi salah satu value yang ditawarkan. 

SENNY CAROLINE STB SUPERMARKET84
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Konsep :
Konsep yang diusung untuk 
redesain STB Supermarket yaitu 
dengan tiga poin utama yaitu 
organik, penataan yang menarik, 
dan sirkulasi yang efektif.

Sebagai supermarket dengan 
keunggulan menyediakan produk 
organik dan produk penunjang 
gaya hidup sehat, ambience yang 

akan ditampilkan diharapkan 
dapat merepresentasikan produk 
organik melalui kesan fresh dan 
natural melalui penggunaan 
material dengan warna natural 
kayu dan vegetasi sebagai 
material yang berasal dari alam 
untuk memperkuat kesan natural. 
Penggunaan material kayu juga 
membantu menciptakan suasana 
yang lebih nyaman. Penggunaan 

warna dominan putih dan abu-
abu untuk memberi kesan clean 
dan menonjolkan warna produk 
yang dijual. 

Penataan produk buah dan 
sayuran diletakkan sdidekat area 
pintu masuk, sehingga memberi 
kesan fresh pada saat pengunjung 
masuk ke supermarket dan 
menampilkan produk buah dan 

SENNY CAROLINE STB SUPERMARKET86
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sayuran segar organik maupun non 
organik sebagai focal poin. Produk 
dengan margin yang besar atau 
produk yang ingin lebih ditonjolkan 
oleh toko seperti produk organik 
diletakkan di sisi depan sehingga 
sehingga terlihat dan akan dilewati 
oleh pengunjung. 

Organisasi ruang dan sirkulasi pada 

area supermarket ini menggunakan 
kombinasi antara pola centralized dan 
grid untuk menciptakan pola sirkulasi 
yang menarik dan tidak monoton. 
Sirkulasi yang efektif dilakukan 
dengan memisahkan area servis dan 
area public sehingga sirkulasi yang 
digunakan efektif bagi pengunjung 
STB Supermarket, supplier, karyawan, 
dan staff pengelola.

Layout Lantai 1

Potongan A & B

Potongan C & DLayout Lantai 2
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YEHEZKIEL 
NUGRAHA IVAN 
WIJAYA

NIW merupakan perusahaan yang berdiri pada tahun 
2018, serta berkepemilikan perseorangan. Pendiri 
perusahaan NIW bernama Yehezkiel Nugraha Ivan 
Wijaya yang juga merupakan pemilik perusahaan 
sekaligus principal designer atau kepala bagian 
perancangan. Pemilik memiliki hak penuh atas 
perusahaan, serta mengatur, dan mengkoordinasikan 
perusahaan secara mandiri. 

NIW berkomitmen untuk menciptakan sebuah produk 
interior yang dapat meningkatkan kenyamanan 
melalui praktik nilai- nilai minimalis. 

YEHEZKIEL NUGRAHA IVAN WIJAYA NIW88

Filosofi minimalis  mencerminkan sebuah kesadaran 
akan lingkungan dengan penghematan berbagai 
komponen yang tidak diperlukan. Bentuk visual yang 
minimalis diharapkan dapat mengubah cara pandang 
dan gaya hidup penggunanya disela – sela kerumitan 
yang seringkali mendistraksi pikiran dan perasaan manusia 
dalam kehidupan sehari – hari. 

NIW akan terus berusaha untuk memperkuat perusahaan 
dan jaringan bisnisnya melalui kolaborasi dengan 
para penggiat ekonomi kreatif seperti senimanuntuk 
meningkatkan kreativitas, inovasi serta brandvalue 
hingga skala global sehingga mampu mencapai standar 
desain yang dapat memberikan kepuasan kepada 
konsumennya baik di dalam maupun luar negeri.
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Seiring dengan 
perkembangan zaman, 
proses jual beli produk furnitur 
tidak lagi mengharuskan 
konsumen untuk datang 
ke showroom/ pertokoan. 
Dengan keberadaan internet 
konsumen dimudahkan 
dalam bertransaksi, 
menentukan pilihan, serta 
membelinya melalui platform 
– platform online. Ekspektasi 
konsumen terhadap produk 

yang diperjualbelikan baik 
pada platform online maupun 
offline seringkali tidak 
terpenuhi karena adanya 
perbedaan. Tidak jarang 
biaya yang dikeluarkan untuk 
mendekor suatu ruangan 
menjadi berlebihan karena 
furnitur yang dibeli tidak dapat 
mengakomodasi berbagai 
kebutuhan sekaligus. Selain 
itu meningkatnya biaya 
yang harus dikeluarkan 

OBYEK PERANCANGAN: 
FURNITUR INTERIOR DAN BOOTHNIW
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oleh konsumen didukung juga dengan kurangnya 
pengemasan yang baik sehingga dapat 
memudahkan baik dalam proses pengiriman 
kepada konsumen, hingga penyimpanannya.
Untuk mendukung kebutuhan perusahaan dalam 
memperkenalkan produknya pada target pasar 
maka dibutuhkan peran sebuah booth. Booth ini 
berfungsi sebagai sarana pendukung penjualan 
produk, sehingga dibutuhkan sebuah area untuk 
menyimpan stock, serta memajang karya – karya 
yang akan diperkenalkan dan ditawarkan kepada 
publik. Karena produk yang akan dijual memiliki 
karakter khusus yang unik maka dibutuhkan desain 
booth yang interaktif sehingga pengunjung yang 
datang dapat mencoba produk yang dijual sebelum 
membeli produk tersebut. 
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