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Kata Pengantar

Congrats! to INA batch 2014,
as the first contributors of Final Project Collection book.

Sebagai buku kompilasi tugas akhir pertama Program Studi Arsitektur Interior
Universitas Ciputra, karya-karya dalam buku ini dibuat berdasarkan observasi
masalah yang dihadapi klien di lapangan. Solusi permasalahan kemudian
diterapkan baik untuk tata ruang, ambience, isi ruang, sampai ke teknologi
bangunan-nya.
Solusi permasalahan diangkat sebagai “Concept” yang kemudian diaplikasikan
dalam “Design”.

-First Concept, then Design-

susan.
Final Project Coordinator
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ADHELIA RIZKY
AR Interior adalah suatu perusahaan konsultan perancangan interior di
Surabaya. Latar belakang didirikannya perusahaan ini ialah pendidikan
pemilik perusahaan yang merupakan lulusan sarjana desain interior.
perPada perkembangannya, AR Interior akan memfokuskan diri pada per
Inteancangan restoran multi-outlet dan waralaba. Segmen pasar AR Inte
rior adalah perusahaan restoran yang sedang berkembang, konsultan
restoran dan konsultan waralaba.

PERANCANGAN INTERIOR RESTORAN MIDORI
Midori Japanese Restaurant merupakan salah satu pioneer
restoran Jepang di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1995.
Saat ini Midori telah memiliki lebih dari 10 cabang restoran yang
tersebar di Jabodetabek dan Bandung
Konsep interior yang diterapkan pada proyek restoran Midori cabang Karawaci ini adalah linear and clustered organization. Konsep
ini diterapkan pada tata letak ruangan yang disusun untuk memudahkan alur dan aktivitas penggunanya. Perancangan restoran ini
menggunakan gaya modern Japanese, sehingga bentukan elemen
interiornya cenderung sederhana. Selain itu, untuk memudahkan aktivitas pengantaran makanan, akan diaplikasikan dumbwaiter.

AR INTERIOR
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AMELIA VERINA
SISWANTO
Averina Design Studio merupakan sebuah bisnis wirausaha
yang bergerak di bidang jasa
konsultasi desain interior arsitektur di Surabaya. Usaha ini
menyediakan jasa desain area
residensial, hospitality, komersial dan retail. Desain yang
ditawarkan mengikuti perkembangan zaman (design trend)
disertai dengan penerapan
biophilic design sebagai value
perusahaan untuk meningkatkan wellness dan performance.
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OBYEK DAN DESKRIPSI PERANCANGAN PROYEK TUGAS AKHIR
Merupakan hotel bintang tiga milik Waringin Hospitality Groupdi Sidoarjo.Problem statementnya adalah
bagaimana mewujudkan prinsip dan elemen desain biophilic untuk memperhatikan kenyamanan dan menciptakan pengalaman pada bangunan tersebut.
Konsep solusi perancangan didapat melalui konsep Urban Escape.
Diterapkan dengan menciptakan pengalaman berbeda dari perkotaan yang ramai dan padat, style moderen kontemporer yang berkesan smart dan kasual, memilih dan menerapkan pola paling sesuai
dengan fungsi bangunan sebagai hotel dari 14 pattern biophilic design, serta pemberian indoor garden.
Aplikasi material mengutamakan bahan lokal, sesuai salah satu
prinsip biophilic design yaitu locally appropriate.Aplikasi bentukan
biomorphic, pattern berulang, dan material alami.Palet warna yang
digunakan adalah netral sesuai dengan tren desain Greyzone yaitu
vigilant (estetika terhitung).
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ANDREAS DJUWANDA
Nama Bisnis : ADJ Studio Interior Architecture Consultant
ADJ Studio Interior Architecture Consultant merupakan perusahaan biro jasa
konsultan arsitektur interior untuk kantor teknologi informasi, desain komunikasi visual, serta kantor untuk pekerjaan industri kreatif. Spesialisasi dari ADJ
Studio adalah desain yang menerapkan fleksibilitas tata ruang atau layout dengan memperhatikan fleksibilitas dari instalasi yang terdapat pada ruang terkait.

ADJ STUDIO INTERIOR ARCHITECTURE 12

FIRST, CONCEPT. THEN, DESIGN.

OBYEK DAN DESKRIPSI PERANCANGAN PROYEK TUGAS AKHIR
ObjekPerancangan :

Co-Working Space Sarana Metal Indah
Jalan Raya Kendangsari Industri 41
Surabaya, Jawa Timur
Detail area desain : Luas Tanah à 67 x 14 m (938 m2) (p x l)
Luas Bangunanà 815,345 m2
(Terpotong void)
Nama Pemilik
: Hadi Sumarsono
Nama Pengelola : Carlson Sumarsono
Perancang
: ADJ Studio Interior Architecture Consultant
Perancangan TA
:
Co-Working Space Sarana Metal Indah merupakan area kerja
atau fasilitas pendukung bagi para pekerja teknologi informasi,
desain komunikasi visual, serta pekerja industri kreatif. Konsep
yang diangkat untuk area kerja ini adalah fleksibilitas tata letak
sehingga pengguna ruang dapat menyesuaikan tataan ruang
sesuai dengan kebutuhan dengan tetap mengadopsi unsur fun.
Konsep tersebut diaplikasikan dengan cara adanya cable tray
untuk pengolahan terhadap sistematika dan penyusunan jalur
instalasi ruang terkait instalasi yang menggunakan media penghubung berupa kabel, terdapat pengolahan dinding yang mendukung fleksibilitas ruang berupa dinding semi permanen yang
terbuat dari poly carbonate, adanya pengolahan dinding menjadi
media tulis berupa dinding kapur sehingga unsur fun dan kreatif
dalam area kerja tetap muncul.
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CALVIN KURNIA
TANOTO
NamaBisnis
:
CK-Tan Interior Architecture
Consultant
Deskripsi Bisnis :
CK-Tan Interior Architecture
Consultant adalah perusahaan
konsultan yang melayani
desain untuk proyek arsitektur
interior dengan spesialisasi
gaya desain industrial. Nilai
berbeda dari CK-Tan Interior
Architecture Consultant adalah
menyediakan desain dan layanan yang dapat disesuaikan
dengan gaya desain industrial,
desain ini sendiri berdasarkan
kebutuhan, keinginan, dan
identitas dari klien sendiri.
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OBYEK DAN DESKRIPSI PERANCANGAN PROYEK TUGAS AKHIR
Obyek Perancangan

: Office Factory Showroom
PT Indomapan
Nama Tempat Magang : 7Coffeeaday Studio
Perancangan desain ini mengangkat gaya desain industrial, sebuah
gaya desain yang mengaplikasi dan mengadaptasi bangunan yang
bekas dipakai, dengan memaksimalkan penggunaan elemen-elemen yang sudah ada. Dengan adanya kesesuaian minat dan kondisi
bangunan yang dipilih, maka penggunaan konsep gaya desain industrial sangat cocok untuk digunakan. Konsep solusi perancangan
ini yaitu Industrial Lively Work place.
Bertujuan untuk memberikan space yang dapat menyatukan
para staff agar merasa nyaman dan fokus dalam bekerja serta
hubungan sosial terjaga sesuai kultur perusahaan. Konsep zoning
dibuat dengan memecah area private dan semi private dengan
public, ada zona yang menjadi titik kumpul sebagai titik hubungan sosial karyawan.

15 CK-TAN INTERIOR ARCHITECTURE

FIRST, CONCEPT. THEN, DESIGN.

CYNTHIA LAVANIA
Nama Bisnis
: Cyla Project
Deskripsi Bisnis : Cyla Project adalah perusahaan jasa desain arsitektur interior yang berlokasi di Merauke, Papua dan berfokus dalam perancangan bangunan ramah lingkungan dengan menerapkan prinsip-prinsip
Green Design. Perusahaan memiliki layanan utama end-to-end service
yaitu layanan penanganan proyek dari tahap pengenalan, perancangan,
pembangunan hingga menangani jasa perpindahan dari bangunan lama
ke bangunan baru.

OBYEK DAN DESKRIPSI PERANCANGAN PROYEK TUGAS AKHIR
Obyek Perancangan
: Elisa Bakery dan Cafe
Nama Tempat Apprentice : BK Interior Architecture Planning, Surabaya.
Dimana dalam perancangan Elisa Bakery dan Cafe, menerapkan prinsipprinsip green design dengan konsep desain Serasa Lokal yang memberikan pengalaman dan rasa akrab bagi pengunjung dengan menyajikan
desain yang didasari dari kondisi alam Papua, tradisi, kebudayaan, karya
seni dan kearifan lokal Papua pada interior maupun eksterior. Gaya yang
digunakan yaitu kombinasi gaya neo-vernakular dan gaya kontemporer
yang diterapkan pada interior maupun eksterior bangunan. Bentukkan
pada fasad dan furniture menggunakan bentukkan dari rumah tradisional
Papua yaitu Honai dan Mod aki aksa , dan penataan interiornya mengambil bentukkan silimo atau kompleks rumah honai dengan penggunaan
kombinasi warna alam dan warna dari burung Cenderawasih.
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DEANSHA GHAISANI ANDARINA
Nama Bisnis
: DGA STUDIO, INTERIOR ARCH DESIGN
DGA Studio merupakan jasa konsultan interior yang menangani
proyek retail, restaurant, cafe, komersial, maupun residensial.
DGA Studio mementingkan segala kebutuhkan dan keinginan
klien dengan memberikan solusi atas apa yang diinginkan klien.
Namun juga menambahkan ciri khas dari perusahaan yaitu
penggunaan unsur landscape.

OBYEK DAN DESKRIPSI PERANCANGAN PROYEK TUGAS AKHIR
Perhutani merupakan perusahaan yang bekerja di bidang pelestarian hutan. Maka konsep yang tepat untuk meningkatkan ciri
dan identitas perusahaan yaitu Foresta, yang artinya adalah hutan. Penambahan tanaman pada ruang juga akan menguatkan
konsep, selain itu dapat mengurangi stress sehingga dapat
menciptakan kualitas udara yang baik dan area yang nyaman dan
teduh. Peletakan area kerja yang tepat juga dapat meningkatkan
produktifitas kerja staff. Penggunaan bentuk yang organik pada furnitur
dan sirkulasi ruang tidak terlalu ekstrim karena menyesuaikan fungsi dari
kebutuhannya. Menggunakan material natural, seperti material kayu
dan concrete. Adanya dekorasi dinding repetisi berbahan kayu untuk
menunjukan ciri dari hutan yang memiliki bentuk pohon berjajar.
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ELAINE YOVITA
Nama Bisnis : EY INTERIOR ARCHITECTURE
EY INTERIOR ARCHITECTURE merupakan sebuah konsultan Arsitektur Interior yang dirintis oleh Elaine Yovita, yang
menawarkan solusi desain berwawasan environmental
psychology, dimana konsultan ini berfokus pada hubungan
antara perilaku dengan lingkungan sekitarnya agar menghasilkan solusi desain yang dapat memberikan kenyamanan
serta meningkatkan performa dan kualitas hidup user.

OBYEK DAN DESKRIPSI PERANCANGAN PROYEK TUGAS AKHIR
Objek Perancangan : Kafe dan Co – working Space HILLS
Konsep solusi perancangan yang diterapkan pada kafe
danco – working space HILLS adalah “Colourful Hills”.
Konsep colourful dipilih sebagai bentuk penerapan environmental psychology yang akan diaplikasikan pada tata letak
dan organisasi ruang sesuai dengan psikologi warna yang
dinamakan colourful neighbourhoods (terdiri dari red, yellow, orange, green, dan blue neighbourhoods). Sedangkan
konsep hills dipilih sebagai penerapan dari brand klien yang
akan diaplikasikan pada furnitur dan bentuk pelingkup pada
interior kafedanco – working space HILLS. Karakter gaya
dan suasana ruang yang ingin diciptakan adalah homey,
diverse, interactive, dan node, dengan style yang digunakan
yaitu industrial yang dipadukan dengan minimalis.
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EVELYN APRESIA SOETANTO
Nama Bisnis
: EVELYN ATELIER
Evelyn Atelier bergerak di bidang interior consultant yang menangani
proyek residential, hospitality, corporate dan komersial. Keunggulan dari
Evelyn Atelier adalah penyediaan jasa styling untuk segmen business to
business seperti restauran, kafe, komersial, dan hotel. Hasil produk berupa mood board, perspektif 3D, technical drawing.

OBYEK DAN DESKRIPSI PERANCANGAN PROYEK TUGAS AKHIR
Dasar konsep berasal dari spirit perusahaan yang tercermin melalui
lambang perusahaan. Konsep mengaplikasikan makna simbolis dalam
tata letak dan isi ruang perusahaan. Bintang dalam logo diartikan lingling
karan, dimasukkan kedalam sirkulasi dan bentukan ruang sehingga yang
menonjol dalam perancangan ini adalah bentukan layout serta dinding
melengkung. Selain itu untuk membuat image menjadi megah dan bebe
sar desain interior dibuat berkesan mewah dari finishing interior. Selain
itu ditambahkan taman di area yang menghadap jalan raya agar
ada vegetasi dan menambahkan bukaan untuk pencahayaan dan
sirkulasi udara yang lebih baik.

SKEMA WARNA
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EVELYN LUSIA DEWI

Nama Bisnis : EVELOE
INTERIOR ARCHITECTURE
Eveloe Interior Architecture
didirikan oleh Evelyn Lusia
Dewi sejak tahun 2015
di Surabaya, Indonesia.
Eveloe Interior Architecture
merupakan perusahaan
perseorangan dengan
layanan usaha design
consultant dalam bidang
interior architecture fokus
pada kategori proyek
residential (villa), commercial dan hospitality dengan
spesialisasi tropical design.

EVELOE INTERIOR ARCHITECTURE
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OBYEK DAN DESKRIPSI PERANCANGAN
PROYEK TUGAS AKHIR
Kunthi Bali Spa merupakan salon kecantikan
di Jimbaran – Bali yang memberikan spa, foot
massage dan head massage. Salon kecantikan ini juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung berupa restoran yang menyediakan
masakan Indonesia, Jepang dan Western.
Kunthi Bali Spa menggunakan lahan dengan
luas total sebesar kurang lebih1100 meter
persegi dengan bangunan eksisting yang
tidak memiliki pencahayaan dan penghawaan alami sama sekali sehingga diperlukan
perancangan secara menyeluruh dan zoning
area yang tepat dengan tidak banyak merubah
alur sirkulasi Kunthi Bali Spa dan menerapkan
beberapa parameter tropical design untuk memaksimalkan fasilitas salon kecantikan. Dengan
mengusung konsep Shoprosyne’s Nature yaitu
mengasosiasikan konsep ideal spa dan alam
dengan menggabungkan antara Japanese interior design dengan tropical architecture Bali.
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OBYEK DAN DESKRIPSI PERANCANGAN PROYEK TUGAS AKHIR
Objek Perancangan : Dapoer Noesantara Food Court
Apprentice
: Pti Architects, Jakarta
Konsep desain dari Dapoer Noesantara yaitu “Branding X Social
Media Friendly Design”. Konsep ini menerapkan exterior dan interior
branding design, pembagian area untuk photo spot, penerapan top
dining table design bagi food blogger, educational design, pembagian area untuk gathering space, dan penerapan flexible design.
Konsep zoning yang diterapkan pada proyek Dapoer Noesantara
ini yaitu berupa adanya pembagian area untuk sirkulasi antara
customer dan tenant / staff, pola organisasi ruang dan sirkulasi
yang digunakan untuk proyek ini berupa pola linear. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan desain yang efisien dan efektif untuk
semua users sehingga dapat melancarkan bisnis klien.

FELYN KARINA
BINGTOYO
Nama Bisnis :
FELYN KHO INTERIOR
ARCHITECTS
Felyn Kho Interior Architects
merupakan konsultan arsitektur interior di Jember yang
fokus pada proyek komersial
seperti office, retail, dan hospitality (restaurant dan hotel).
Keunggulan dari Felyn Kho
Interior Architects yaitu adanya
analisa bisnis dalam interior
architecture branding design,
kemudahan design & build,
dan kemudahan wall & window
graphic design.
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HENDYRAN SIE
Nama Bisnis : HS INTERIOR ARCHITECTS
Deskipsi Bisnis : HS Interior Architects adalah perusahaan yang bergerak
di bidang konsultan jasa arsitektur interior yang berdomisili di kota Surabaya. Perusahaan ini didirikan oleh Hendryan Saputro Sie. Perusahaan
ini memiliki keunikan, yaitu desain arsitektur tropis yang dimana berfokus
pada permasalahan yang dialami oleh iklim tropis di Indonesia.
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OBYEK DAN DESKRIPSI PERANCANGAN PROYEK TUGAS AKHIR
Obyek Perancangan : Toko Meubel Sinar Sakti Balikpapan
Deskipsi Perancangan : Konsep yang diaplikasikan oleh desainer
adalah Tropical Home Emphasis. Tropical berarti konsep bangunan tropis secara teknis. Bentuk bangunan mengikuti prinsip
“form follows function” yang dimana bentuk bangunan mengalami perubahan berdasarkan kondisi dari iklim daerah tersebut. Hal
pertama yang dilakukan adalah peninggian bangunan eksisting
dikarenakan permasalahan banjir pada daerah tersebut. Kemudian menambahkan ruang pada lantai 2 bangunan belakang,
dan aplikasi atap pelana. Pengunaan skylight, jendela dan glass
block sebagai solusi pencahayaan alami. Rooster dan AC sebagai solusi penghawaan pada bangunan. Sun shading sebagai
penetrasi cahaya matahari dari barat. Home berarti rumah yang
dimana penataan display mengikuti penataan zona dari rumah
dikarenakan proyek yang dijalankan adalah took meubel. Emphasis berarti penekanan. Penekanan yang dimaksudkan adalah
konsep penekanan ruang pada interior. Elemen yang digunakan
adalah ketinggian plafon yang dimana dikalibrasi untuk menekan
jangkauan visual pengunjung untuk melihat display.
Nama Tempat Apprentice : HGT Architects
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IVANA VALENTINA
Nama Bisnis :
IVANA DESIGN STUDIO
Merupakan perusahaan konsultan interior arsitektur di Surabaya yang membantu klien untuk
memperkuat branding perusahaan melalui aplikasi pada interior berdasarkan analisa mengenai perusahaan klien. Pada fase
kedua menyediakan paket desain
interior dan desain visual merchandise sebanyak dua atau
empat kali. Mengutamakan service yang baik yang mengacu
pada Service Excellence.
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OBYEK DAN DESKRIPSI PERANCANGAN PROYEK TUGAS AKHIR
Perancangan Interior Toko Oleh-Oleh dan Kafetaria
Brawijaya
Brawijaya Istana Oleh-Oleh merupakan pusat oleh-oleh di
kota Batu. Area yang dirancang adalah kafetaria dan toko
pakaian. Masalah utama adalah sirkulasi yang kurang baik.
Solusi konsep “Connecthings”, yaitu menghubungkan visi
Brawijaya dengan kebutuhan pelanggan melalui penataan
layout dan interior.
Sirkulasi menuju retail dan area makan dijadikan satu dan dibatasi oleh gate gunungan wayang, yang berfungsi sebagai :
n
Focal point untuk menarik pengunjung memasuki area retail.
n
Melambangkan pergantian babak dalam perwayangan(di
terapkansebagaipergantian area)
n
Representasi logo Brawijaya. Pembagian zoning toko pakaian berdasarkan Market Segments Grouping dan meletakkan produk unggulan Brawijaya di area strategis.
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JEANNIE WIRASUGIANTO
Nama Bisnis : JEANSTUDIO ARCHITECT AND INTERIOR DESIGN FIRM
JEANSTUDIO merupakan jasa konsultan interior dengan gaya
modern minimalis, luxury, modern tropis, kontemporer dan industrial,
serta penambahan layanan branding stationery. Branding stationery
dibuat dengan tujuan luntuk meningkatkan penjualan perusahaan.
Tidak hanya design dibuat eye catching, namun desain juga harus
mempertimbangkan user experience customer. Hal ini dikarenakan usaha ini termasuk usaha tipe services. Sehingga kepuasan
pelanggan adalah prioritas yang paling utama.
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OBYEK DAN DESKRIPSI PERANCANGAN PROYEK TUGAS AKHIR
Konsep Perancangan Restoran Seafood Dabu –
Dabu Lemong Di Manado
Perancangan Arsitektur Interior Restoran Seafood Dabu – Dabu
Lemong menggunakan. Dengan menggunakan metode metafora, menggunakan implementasi dari sebuah kapal, yang dapat
melambangkan ciri khas dari sebuah restoran seafood dan kelautan. Style yang digunakan adalah nautical modern.
Suasana nautical modern didapat melalui material, aksesoris serta penggunaan material dan bentukan furnitur yang digunakan
bercampur warna khas dari konsep maritim. Motif kayu dan solid
wood untuk menambah kesan nautical.Pada dinding terdapat
dinding yang menggunakan keramik, batu alam, maupun panel –
panel kayu, serta penggunaan kaca untuk mendapatkan view ke
laut. Warna pokok yang digunakan pada desain yaitu, putih, biru
laut, coklat, dan juga krem.
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JESSICA ELLEN SETIAWAN
Nama Bisnis :
JESSICA ONG DESIGN STUDIO
Jessica Ong Design Studio merupakan sebuah bisnis konsultan arsitektur interior berbasis di Semarang, dengan customer segment:
komersial dan hospitality. Perusahaan selalu
mengedepankan pelayanan maksimal,
konsistensi tinggi, dan perhatian penuh
kepada detail. Jessica Ong Design Studio menyediakan layanan tambahan
berupa interior styling yang disesuaikan
dengan kebutuhan klien.
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OBYEK DAN DESKRIPSI PERANCANGAN
PROYEK TUGAS AKHIR
THE TAMARIND
GAMA Ikan Bakar & Seafood merupakan sebuah restoran seafood terkenal di Semarang
dengan customer segmentation menengah ke
atas. Konsep solusi perancangan terinspirasi
dari asal muasal nama Semarang yang berasal dari buah asam jawa. ‘The Tamarind’
berfokus untuk menjadikan restoran sebagai
brand identity yang membedakan cabang
Semarang dengan lainnya, dengan tidak
melupakan value proposition restoran. Brand
identity ditunjukan dengan menonjolkan karakteristik Semarang secara berbeda, melalui
‘buah asam jawa’ yaitu bentuk repetisi lingkaran dengan warna coklat, orange, kuning,
dan hijau, kemudian diaplikasikan ke dalam
interior arsitektur (lantai, dinding, ceiling, furnitur). Value proposition restoran yang merupakan sebuah restoran seafood diaplikasikan melalui interior styling, yang merupakan
keunggulan Jessica Ong Design Studio.
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JESSLYN JANE
Nama Bisnis :
Proyek
:

Jane’s Decoration
Perancangan dekorasi pesta pernikahan
dengan konsep Arabian Night dan Royal
European di Sheraton Hotel Surabaya
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JOHNSEN IRTANTO
Nama Bisnis :
JOHNSEN TAN
ARCHITECTURE & INTERIOR
Johnsen Tan Architecture &
Interior adalah perusahaan
yang menyediakan jasa konsultan arsitektur dan interior
berbasis di Makassar, Sulawesi
Selatan. Menangani proyek
residensial, proyek komersial
dan kedepannya menjangkau
proyek hospitality. Passive
Energy Oriented adalah
kelebihan dari perusahaan ini
dimana pemanfaatan energi
pasif maksimal pada bangunan masing-masing proyek.
Fee design dihitung berdasarkan luasan proyek.
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OBYEK DAN DESKRIPSI PERANCANGAN PROYEK TUGAS AKHIR
Oriental Café merupakan ide konsep yang di kembangkan
untuk memberikan karakter pada site yang diambil dari
barang jualan klien yaitu “Roti Mantao”. Oriental Cafe
di pilih dan terinspirasi oleh rumah tradisional China bagian Utara (Siheyuan) yang menggunakan passive energy
secara maksimal dengan Sky Well dan Inner Courtyard.
Finishing akhirnya berupa un-finish atau raw-finish. Pemilihan
lantai keramiknya di pilih dengan motif yang memberikan kesan vintage oriental. Furniture menggunakan kursi stool dan
tidak tinggi, kursi kayu dengan sandaran kipas dan meja-meja
bundar. Untuk aksesoris berupa lampu lantai khas oriental,
lampu gantung, guci-guci maupun lemari vintage. Finihing
akhir berupa lukisan-lukisan di dinding oriental seperti wanita,
burung Hwamei, dan lukisan gunung-gunung.
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JUAN TANGKO
Nama Bisnis : ROOT ARCHITECT & INTERIOR DESIGN CONSULTANT
Merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa konsultan arsitektur interior dengan spesialisasi dalam penerapan
konsep vernakular yang cocok dengan kondisi tapak dalam sebuah proyek. Ada punvisi utama dari Root, yaitu menjadi perusahaan konsultan arsitektur interior terkemuka di Indonesia yang
dapat menghasilkan konsep baru pada arsitektur vernakular kontemporer.
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OBYEK DAN DESKRIPSI PERANCANGAN
PROYEK TUGAS AKHIR
Proyek yang dikerjakan adalah sebuah restoran
yang terletak di desa Waimangoma, Nusa
Tenggara Timur. Proyek perancangan ini terletak pada data rantinggi dan menghadap kearah Lautan India. Pemandangan laut yang sangat
indah terutama pada saat memasuki waktu matahari terbenam menjadi kelebihan tersendiri bagi
para pengunjung yang datang ke restoran ini.
Konsep yang digunakan adalah kombinasi konsep vernakular Sumba dengan gaya minimalis
kontemporer yang diterapkan pada bidang arsitektur yang dirancang. Penggunaan materialmaterial lokal juga memperkuat penerapan
konsep ini antara lain dengan menggunakan
kayu kadimbil, balok kayu kelapa, bambu, rotan, batu alam, dan lain sebagainya.
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LINTANG SARI
AYUNDA PUTRI
Nama Bisnis : LNT INTERIOR
LNT Interior adalah sebuah
bisnis yang baru didirikan
dengan mengambil bentuk usaha yaitu konsultan
desain interior yang dimana
akan memberikan solusisolusi dari keluhan –keluhan
yang biasanya dimiliki oleh
para start-up bisnis dengan pemilik bisnis berumur
muda, yang biasanya masih
baru lulus kuliah. Lnt interior
lebih memfokuskan dengan
mengerjakan proyek-proyek
komersial seperti contohnya
café atau restoran. Dengan
selalu memberikan desain
yang menarik secara visual di
sosial media.
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OBYEK DAN DESKRIPSI PERANCANGAN PROYEK TUGAS AKHIR
Judul yang dipilih untuk menjalankan tugas akhir adalah
“perancangan Interior WapoKafe di Surabaya”
DATA PROYEK:
• Nama Usaha
: WAPO RESTAURANT
• Alamat
: Ruko taman gapura Gwalk
citraland no.14
lontar,sambikerep. Surabaya
• Luas Area yang Didesain
: 684.584 m2

KEUNIKAN KONSEP, APLIKASI

Kafe ini memandi khusushkan untuk kalangan muda dan didesain dengan mengikuti trend masa kini yang dimana pengunjung akan dapat melakukan foto disetiap area kafe dan dapat
diaplikasikan kesosial media sebagai bentuk untuk dapat
menarik pengunjung dan dengan pengunjung memasukkan
fotonya yang sedang didalam kafe akan menjadi promosi
juga. Maka dari itu didesain menggunakan desain yang kekinian di setiap dinding kafe. Dengan suasanya indoor garden
dan unsur alami sebagai pemerkuat suasananya.
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MARCHELLA WIJAYA
Nama Bisnis :
MW INTERIOR
MW Interior merupakan sebuah konsultan desain interior
yang berbasis di Surabaya
yang menawarkan jasa khusus
perancangan interior saja
(tanpa build) dengan spesialisai
desain luxury. Target pasar
yang dituju yaitu kalangan
menengah atas dan kalangan
high end dengan proyek jenis
residensial dan hospitality.
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OBYEK DAN DESKRIPSI PERANCANGAN PROYEK TUGAS AKHIR
MAHAMERU RESTAURANT
Restoran Mahameru merupakan restoran yang menyajikan
makanan khas Cina, Indonesia hingga Eropa dan memiliki
fasilitas ruangan VIP dan ballroom untuk mengadakan acara
khusus. Bangunan restoran ini merupakan salah satu bangunan cagar budaya di Surabaya sehingga pada saat perancangan harus memperhatikan peraturan bangunan cagar
budaya yang ada. Selain itu, diperlukan penataan ruang dan
alur sirkulasi yang jelas dan nyaman serta fleksibel. Konsep
desain yang digunakan yaitu ”Flexico”. Maksud dari Flexico
adalah memadukan fleksibilitas dengan gaya ArtDeco. ArtDeco dipilih untuk menyelaraskan interior dengan arsitektur
bangunan yang bergaya ArtDeco. Selain itu ArtDeco dapat
memperkuat tampilan mewah, elegan dan megah.
APPRENTICE : KEZIA KARIN STUDIO
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MAXI ANDIKA SAELO
Nama Bisnis :
MAXIMUS INTERIOR
ARCHITECT
Maximus Interior Architect adalah
perusahaan yang
bergerak pada
bidang layanan jasa
konsultan arsitektur
interior di Surabaya. Perusahaan ini
memiliki visi menjadi
perusahaan konsultan arsitektur interior terkemuka yang
memberikan pelayanan terbaik untuk klien
perusahaan. Target
perusahaan yang
dijadikan customer
segment adalah
proyek komersial.
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OBYEK DAN DESKRIPSI PERANCANGAN PROYEK TUGAS AKHIR
Konsep dari hotel ini adalah menerapkan gaya eklektik dimana
menggabungkan antara gaya de stijl dengan pop art. Gaya de
stijl diterapkan pada eksteriornya dengan menggunakan garisgaris yang diagonal dan warna primer. Warna yang digunakan
mengambil dari warna tren pop art yaitu tone warna ultra violet. Hal ini digunakan untuk menjembatani antara kedua desain
yang berbeda. Penerapan pop art pada interior hotel dapat terlihat pada pengaplikasian aksen warna-warna kontras dan stiker
bergambar kartun khas dari tokoh pop art Roy Lincheinstein dan
Andy Warhol pada pelingkup ruang interior hotel. Selain itu untuk dapat menghemat biaya operasional hotel ini maka menerapkan konsep memasukan penghawaan dan pencahayaan
alami melalui koridor hotel. Dan masing-masing kamar Hotel
Laksana ini memiliki jendela yang dapat dibuka untuk keperluan
sirkulasi udara pada ruangan ini.
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MICHELLE CHIENTANIA WAHYUDI
Nama Bisnis : MC INTERIOR CONSULTANT AND RETAIL SHOPPING
MC Interior Consultant and Retail Shopping merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang desain interior dengan 2 buah
layanan yaitu konsultan desain interior dengan fokus proyek komersial
dan retail aksesoris serta furnitur. Memiliki value yaitu Easiness Way in
Designing yang memberikan pelayanan yang mengutamakan kemudahan bagi kliennya.
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OBYEK DAN DESKRIPSI PERANCANGAN PROYEK TUGAS AKHIR
SHOWROOM MAESTRO MUSIK DI SURABAYA
Maestro Musik merupakan sebuah toko alat musik yang berada di
Jalan Raya Kupang Jaya 106 Surabaya. Terdapat 3 permasalahan
utama yang ditemukan dalam proses perancangan ini yaitu mengenai tampilan eksterior dan display produk yang menarik, sirkulasi
tepat, dan akustika tepat. Konsep desain yang diangkat dalam menjawab permasalahan ialah Arena Stage yang merupakan salah satu
bentukan layout panggung pertunjukkan atau orkestra dimana stage
berada di tengah dikelilingi area duduk penonton. Konsep ini diterapkan sebagai inspirasi layout, tata letak ruangan dan ambience
(melalui warna, material, finishing, dan sebagainya). Keunikan konsep ini terletak pada penerapan konsep analogi yang berdampak
pada tercapainya konsep program atik.
Tempat 1 : WINOF
Tempat 2 : Vintage House
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NADINE
Nama Bisnis : DASH STUDIO
Dash Studio, sebuah biro konsultan pintar berbasis sistem dan teknologi di Surabaya yang melayani desain arsitektur interior proyek komersial dengan spesialisasi smart and green building. Sesuai dengan namanya,Dash Studio menawarkan layanan yang cepat, tepat waktu, dan berkualitas, yang ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan perusahaan besar (corporate) pada umumnya.
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OBYEK DAN DESKRIPSI PERANCANGAN PROYEK TUGAS AKHIR
CONNECTING CORE, Desain Ramah Lingkungan yang Berteknologi untuk Natasha Skin Clinic Centre (NSCC)
NSCC, sebuah klinik kecantikan yang membutuhkan desain menonjol dan ramah lingkungan sesuai dengan brand klinik, when nature
meets technology. Connecting Core adalah konsep yang dipilih yang
menonjolkan keberadaan connecting area yang menghubungkan
nature dan technology area. Connecting area inilah yang ditonjolkan sebagai penghubung yang terdiri dari ruang menjual dan memiliki void dan courtyard untuk pencahayaan. Semua pencapaian
itu juga didukung oleh penghawaan alami, solar tube chandellier,
automatic window, rainwater harvesting, greywater recycling dan solar panel glass roof. Dengan strategi tersebut, klinik meraih peringkat
gold dalam kriteriaGBCI serta dapat menghemat biaya pencahayaan 44%, penghawaan 21%, air 15.7%, dan listrik 81%.
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RACHEL VANIA HADI
Nama Bisnis :
RV DESIGN STUDIO
RV Design Studio hadir
sebagai salah satu konsultan
yang berkonsentrasi dalam
pengerjaan desain ruang
anak. Passion terhadap dunia
anak dan keiginan untuk
membangun suatu konsultan desain yang mampu
mewujudkan impian serta
mengedukasi anak-anak. Adanya peluang angka kelahiran
yang terus meningkat dan
munculnya trend desain area
anak di Asia.
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OBYEK DAN DESKRIPSI PERANCANGAN PROYEK TUGAS AKHIR
Perancangan Playgroup Dan Taman Kanak-Kanak Kristen
Aletheia Di Surabaya
Desain interior Playgroup dan Taman Kanak-Kanak Kristen
Aletheia dengan Bible Story Stream sebagai konsep desain
yang membangun karakter kristiani, melatih kemandirian
anak, aman, mudah dalam pengawasan serta membuat anak
bebas bereksplorasi sehingga memaksimalkan proses belajar
melalui visual, audio dan kinestetik. Konsep berlaku dalam
pemilihan warna untuk meningkatkan semangat kegiatan
anak-anak, karakter dalam cerita alkitab sebagai vocal point
untuk pembelajaran dan aktivitas yang sesuai dengan tingkat
kemampuan belajar anak-anak dan desain yang menyenangkan sebagai media pembelajaran anak-anak.t
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OBYEK DAN DESKRIPSI PERANCANGAN PROYEK TUGAS AKHIR
Perancangan desain interior kafe dan fasad Hotel Novena. Luas
lahan yang akan dikerjakan pada proyek terlampir adalah 696 m2,
yang terdiri dari 1 bangunan 5 lantai. Lokasi hotel yang berada
di kabupaten dengan sejarah kerajaan dan budaya yang kental
mendasari perancangan eksterior dan interior mengadopsi konsep etnik modern, yang diangkat dari sejarah dan budaya lokal
dimulai dari bentukan hingga warna – warna serta material yang
digunakan sangat menyerupai khas budaya kerajaan Bone. Selain
itu, penerapan solusi sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh
proyek tersebut yang memanfaatkan pencahayaan alami pada
area yang sebelumnya minim pencahayaan, sehingga efisiensi
biaya, juga pemanfaatan energy alami dapat dimaksimalkan dan
juga penggunaan material lokal, material reduce, reuse, recycle,
dan juga material yang ramah lingkungan.
Nama Perusahaan Apprentice : ARCHINDO

REINALDO YAPARI
Nama Bisnis :
ARCHILOGIC
DESIGN STUDIO
Archilogic Design Studio
merupakan usaha yang
bergerak dibidang jasa
konsultan desain Arsitektur dan Interior dan
berlokasi di Makassar
– Sulawesi selatan. Archilogic Studio menawarkan
konsep sustainable dan
eco-friendly design pada
setiap proyek desain
arsitektur dan interior
dengan tujuan efisiensi
penggunaan energi dan
material yang berdampak
negatif bagi alam.
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SHERLY APRILIA PUTRI
Nama Bisnis : QUAVER DESIGN STUDIO
Quaver Design Studio adalah bidang bisnis konsultan Arsitektur Interior Branding.
Bisnis ini memberikan value yang dapat meningkatkan dan menonjolkan sebuah
product branding melalui tata letak, warna, konsep, material dan sebagainya.
Elemen-elemen tersebut akan menciptakan sisi dari latar belakang atau identitas
suatu perusahaan lewat interior arsitektur bangunan menjadi lebih baik.
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OBYEK DAN DESKRIPSI PERANCANGAN PROYEK TUGAS AKHIR
Quaver Design Studio memiliki 5 elemen yang menjadi acuan
untuk menerapkan interior branding tersebut, yaitu (1) Reinforcement of Visual Identity, menggunakan sebuah logo perusahaan
sebagai elemen desain; (2) Creating an interior synonymous with
prouduct or brand, interior branding dengan mencerminkan
suatu kepribadian; (3) Consistent Visual Language, perusahaan
memiliki lebih dari satu kehadiran lingkungan fisik; (4) Creating a
special experience, memiliki pengalaman saat berinteraksi terhadap ruangan; (5) Engaging the senses, perhatian dari konsumen
terhubung dengan suatu bisnis melalui indera.
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STEFANI LAUREN
Nama Bisnis :
AKieli DECORATION
Kieli Decoration merupakan
bisnis yang bergerak di bidang
jasa dekorasi khusus untuk
acara pernikahan, pertunangan dan pemberkatan nikah.
Spesialisasi yang dimiliki yaitu
dekorasi bertema internasional yang tematik maupun non
tematik dengan lokasi indoor
maupun outdoor.
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OBYEK DAN DESKRIPSI PERANCANGAN PROYEK TUGAS AKHIR
Obyek Perancangan : Dekorasi Pernikahan Chinoiserie,
Dekorasi Pernikahan Bohemian, Perancangan Kantor Kieli
Decoration
Deskripsi Perancangan : Konsep perancangan pernikahan
Chinoiserie yaitu interior suasana dari bangunan Chinoiserie.
Aplikasinya terlihat dari organisasi ruangnya seperti tatanan
ruang Royal Chinoiserie Pavilion di Brighton, ambience, penggunaan properti Chinoiserie.Konsep perancangan pernikahan
Bohemian yaitu Bohemian Forest, karena Bohemian identik
dengan alam sehingga memasukkan beberapa unsur alam ke
dalam dekorasi pernikahan tersebut. Diterapkan di organisasi
area yang mengadaptasi dari hutan, ambience, penggunaan
properti khas Bohemian. Konsep perancangan Kantor Kieli
Decoration yaitu Collaborative Space yaitu memiliki cara kerja
dengan tingkat kolaborasi yang tinggi antar pekerja. Pemberian
multipurpose work space, open space plan. Penerapan branding
perusahaan yaitu feminim, kekeluargaan dan kreatif. Feminim
diterapkan pada penggunaan warna yang diambil dari logo perusahaan. Kekeluargaan diterapkan dengan banyak area gabungan. Kreatif diterapkan pada penggunaan clipboard di dinding.
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VALENTINA PANGESTU
Nama Bisnis :
RISVETT STUDIO
Risvett
Studio
merupakan
konsultan desain arsitektur interior technology driven yang
menawarkan solusi bagi masyarakat kelas atas di seluruh
Indonesia dengan kebutuhan
proyek residensial – komersial,
melalui rancangan desain yang
dipadukan dengan kemajuan
teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan.
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OBYEK DAN DESKRIPSI PERANCANGAN PROYEK TUGAS AKHIR
Objek Perancangan : Kafe Bapak
Kafe Bapak merupakan bangunan multi bisnis(kafe, carwash,
salon & reflexology, dan multifunction hall) yang terletak di Jalan Letjen Sutoyo, Waru, Sidoarjo. Perancangan berfokus pada
efisiensi ruang, sehingga antar fungsi bisnis tidak saling mengganggu. Hal ini diwujudkan melalui konsep zoning - grouping
yang didasari oleh pola aktivitas penggunanya.
Desain hendak memunculkan karakter unik, artful, dan berambience cozy. Hal-halter sebut diwujudkan melalui bentukan pelingkup yang serba dinamis dan terinspirasi dari biji kopi. Diantaranya berupa :dinding bertekstur garis horizontal dan parametric
design, bentuk void, pola lantai, dan plafon yang menyerupai
setengah biji kopi, arch dengan lukisan abstrak, dsb. Sedangkan
warna, material, dan finishing yang dipilih mempertimbangkan
faktor kenyamanan pengguna dan kemudahan maintenancenya.
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VERONICA
Nama Bisnis :
VRO INARCHI STUDIO
VRO Inarchi Studio merupakan
perusahaan konsultan desain
arsitektur interior yang memiliki
profesionalisme dalam bekerja
dengan penerapan value green
design berdasarkan parameter
GBCI (Green Building Council
Indonesia) dan fleksibel dalam
mendesain. Perusahaan VRO
Inarchi Studio dapat memberikan peluang dan keseimbangan
antara manusia, bangunan dan
lingkungan.
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OBYEK DAN DESKRIPSI PERANCANGAN PROYEK TUGAS AKHIR
Objek Perancangan : PERANCANGAN MONKEY CAFE
Monkey Café adalah sebuah café yang menjual makanan sehat dan
dikerjakan oleh VRO Inarchi Studio dengan konsep ramah lingkungan dengan penerapan green design berdasarkan parameter GBCI.
Terdapat konsep platanos (pisang) dan penguatan brand Monkey
Café dengan penerapan pada penataan kafe dengan fungsi anatomi dari pohon, pembagian grup area menggunakan habbit dari
kera. Tiap area makan memiliki perbedaan fungsi dan suasana. Furnitur menggunakan bentuk tidak kaku,sudut lebih dari 90 derajat
seperti platanos. Penggunaan warna kuning sebagai aksen warna
platanos, warna coklat yang mewakilkan warna kera dan warna
kayu di hutan. Terdapat area hijau pada area indoor dan outdoor
kafe, memili kita naman pada pot kecil pada setiap meja sebagai
penerapan green.

63 VRO INARCHI STUDIO

FIRST, CONCEPT. THEN, DESIGN.

VINCENT HIMAWAN
Nama Bisnis : VRAINZ KONSULTAN ARSITEKTUR INTERIOR
Vrainz Konsultan Arsitektur Interior merupakan perusahaan swasta yang
bergerak di bidang biro konsultan desain interior arsitektur yang melayani
kategori residensial dan komersial. Biro ini menawarkan fitur multifungsi
sebagai nilai lebih pada desainnya. Ada 3 jenis tipe konsep multifungsi
yaitu zona sempit, zona luas dan zona fungsional
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OBYEK DAN DESKRIPSI PERANCANGAN PROYEK TUGAS AKHIR
Diproyek Papuk Kafe dan Resto terdapat rumah tinggal, klinik
dan kafe resto didalamnya, sehingga proyek ini dapat terbilang cukup unik. Papuk resto dan kafe adalah sebuah tempat
makan baru yang akan didirikan di jalan Siwalan kerto No
60. Tempat makan ini ingin menjadi tempat makan pertama
yang ingin terlihat mewah dan berkelas di area lokasi tersebut. Owner juga menginginkan agar Papuk Kafe dan Resto
dapat memiliki fungsi lain yaitu sebagai fungsi penyewaan
tempat untuk acara pesta. Desainer ingin mewujudkan keinginan klien dengan memberikan desain multifungsi yang
terlihat luas, besar dan modern, serta memiliki fungsi desain
untuk bisa dijadikan tempat sebuah acara.
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