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Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Syalom, Om Swastyastu, Namo 
Buddhaya, Salam Kebajikan!

Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PT BCI Asia dan 
kontributor Construction+ Indonesia atas penerbitan majalah Construction+ 
Indonesia. Majalah ini tentunya akan menambah warna dalam perkembangan 
konstruksi dan transportasi di Indonesia.

Seperti kita sadari bersama, transportasi berperan besar dalam upaya menyatukan wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Dengan tersedianya infrastruktur transportasi yang baik akan 
menunjang pembangunan di sektor lainnya sehingga dapat mewujudkan sasaran pembangunan 
nasional. 

Untuk itu, Kementerian Perhubungan selaku penanggung jawab sektor transportasi selama 4 tahun 
telah membangun berbagai infrastruktur transportasi demi mewujudkan konektivitas nasional. Di 
antaranya yaitu pembangunan 10 bandar udara baru, rehabilitasi 65 terminal angkutan jalan tipe A, 
pembangunan pelabuhan non komersial di 104 lokasi, pembangunan 1.349 km’sp jalur Kereta Api 
(KA), dan pembangunan stasiun serta bangunan operasional KA di 45 lokasi.

Saya selaku Menteri Perhubungan berharap agar penerbitan majalah Construction+ Indonesia turut 
serta dalam mengoptimalkan kebermanfaatan pembangunan infrstruktur transportasi yang telah 
kami laksanakan tersebut.

Akhir kata, saya ucapkan selamat dan sukses atas penerbitan majalah Construction+ Indonesia. 
Selamat berkarya, semoga majalah ini bisa menjadi rujukan informasi bagi seluruh pemangku 
kepentingan sektor transportasi.

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Budi Karya Sumadi
Menteri Perhubungan Republik Indonesia
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Dear readers,

Indonesia is an expansive country where transportation has proved to be highly challenging. 
Holiday seasons, such as Hari Raya, are one such instance where Indonesians travel more so that 
the volume of commuters and users by road, sea and air significantly increases. 

Jakarta, the centre of the business and government in Indonesia, is growing into the mega city 
that is experiencing some of the most complex issues of transportation. Most recently, the Eid 
al-Fitr period has proved that the Jakarta–Cikampek state highway, as the most important toll 
road connecting the capital to other cities in the east of Jakarta, has seen 166,574 cars passed 
through only on the third day after Hari Raya—the highest record compared to previous years. It 
has become clear that the transportation sector has become more crucial when it comes to the 
construction of facilities and urban planning.

The construction of the first MRT in Indonesia, which has been on hold for more than 30 years, 
connecting Lebak Bulus to Bundaran HI, is one small step in the progress of infrastructure in the 
transportation sector. This is a matter of much pride as we discussed this in the commentary, which 
describes how an infrastructure project becomes significant when viewed from the perspectives 
of functionality, efficiency and even prestige.

In the following pages, you will also find projects that are relevant to this sector, such as 
Intermoda BSD City, which will become one of the largest transportation hubs in Indonesia; 
Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Sudirman that seeks to change the face of the busiest 
arterial roads in Jakarta; two LRT City projects that will serve the new LRT constructions linking 
Jakarta to various surrounding satellite cities; and Singkawang Airport, which aims to strengthen 
air transportation modes in Kalimantan.

The seriousness of the Indonesian government to boost transportation infrastructure now has 
come about as a result of an urgent need to address something that the country has been waiting 
for, a sector that has been lagging behind. However, it is never too late for to start; in the end 
all of this will have a positive impact on enhancing the economy, which will in turn improve the 
welfare of Indonesians.

Happy reading!

EDITOR’S LETTER

Anton Adianto
Senior Editor
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Silvia Halim, Director of Construction – PT MRT Jakarta, shares 
the long journey leading to the realisation of a mega project 
that is expected to provide a critical solution to Jakarta’s 
transportation woes.

INTERVIEW WITH SILVIA HALIM

MRT JAKARTA: 
RAISING THE NATION'S 
PRIDE THROUGH 
SUSTAINABLE 
TRANSPORTATION

Photo by Shutterstock/ Macrovector
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The backbone of public transportation is the mass transportation system
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The IDR16 trillion project was funded by 
three loan packages from JICA.
Up until March 2019, Jakarta—one of 
the most populous megapolitans in the 
world—did not have a modern mass 
transportation mode, although the 
development idea for the Mass Rapid 
Transit (MRT) has been around for more 
than 30 years.

The idea was first mooted in the 1980s 
by Bacharuddin Jusuf Habibie, while 
he was serving as Head of the Agency 
for the Assessment and Application 
of Technology (Badan Pengkajian 
dan Penerapan Teknologi, BPPT). In 
1993, a study was conducted by the 
Consolidated Network Plan (CNP), which 
also concluded that the MRT was the 
most feasible choice for Jakarta. When 
Habibie served as Minister of Research 
and Technology in 1996, he prepared 
a proposal for a 14-kilometre MRT line 
from the Blok M district to Kota Tua; 

unfortunately, the 1998 economic crisis 
crushed this dream.

The dream re-emerged in 2010 when the 
Governor of Jakarta at that time, Fauzi 
Bowo, met with Habibie to translate 
the previous MRT ideas into reality. The 
funding problem was overcome with 
a loan from the Japan International 
Cooperation Agency (JICA). Finally, in 
2012, the design of Phase I of the MRT 
development was inaugurated, stretching 
15.7 kilometres through the south-north 
corridor, from Lebak Bulus to Bundaran 
HI.

How was the process of implementing 
the MRT project in Jakarta?
The project was physically carried out in 
October 2013 and officially accomplished 
with the ground-breaking of the MRT 
Jakarta Phase I. Before October 2013, 

The MRT development idea has been around for more than 30 years

Photo by Shutterstock/ astarik

COMMENTARY
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the focus of PT MRT Jakarta, the 
provincial government of Jakarta and the 
national government was to set up a loan 
agreement between Indonesia and Japan 
through JICA. The IDR16 trillion project 
was funded by three loan packages from 
JICA. 

The construction took six years and 
was completed in March 2019—a slight 
delay from its original mid-2018 timeline, 
mainly due to prolonged land acquisition 
process in the southern region of Jakarta, 
delayed procurement for the railway 
system due to system complexities, and 
other details that took longer than we 
expected. The project was divided into 
six civil packages, one railway system 
package and one rolling stock package. 

As part of the loan agreement, from 
Japan, we had to engage a Japanese 
contractor and consultant, and 30 per 
cent of the project components had to be 
from Japan. While some might think that 
this reduced the use of local components, 
but I saw it as a practical approach: we 
needed the funding and the expertise. 
I thought this was an opportunity to 
learn from Japanese contractors and 
consultants to let them transfer their 
knowledge.

The Japanese contractor entered into a 
joint venture with local contractors, such 

as WIKA, Jaya Konstruksi and Hutama 
Karya. The Japanese components used 
were mainly for the railway system, 
rolling stock and tunnels, which we did 
not have locally. Contractors could use 
local material, except in the tunneling 
section because we did not have the 
resources to produce tunneling. 

How important is the presence of the 
MRT in Jakarta?
Very important! If we can see from the 
big cities in the world and in this region, 
one of the most important issues is urban 
sustainability. A contributing aspect is 
adequate public transportation because 
the city will always keep growing in terms 
of people, economy and size. If it only 
relies on private transportation, it would 
not be sustainable.

The backbone of public transportation 
is the mass transportation system, 
such as the metro or MRT, where large 
numbers of people can be transported in 
one go. For example, our MRT can carry 
up to 1,900 people per train set, with a 
frequency of every 5 minutes during rush 
hour and every 10 minutes during off-
peak hours. 

While the MRT is very important, it 
must be supported by a competent bus 
system, as well as other modes of public 
transportation, such as LRT, angkot and 

online taxi or ojek, so that passengers 
can reach their end point without using 
personal vehicles. This system will be 
able to reduce private vehicles, and 
subsequently congestion, on the roads. 
We can see the change of our traffic 
conditions by reducing traffic congestion.

What new construction technologies 
were used? 
The new technology that we used a 
lot was tunnelling technology with the 
Tunnel Boring Machine (TBM). The TBM 
has been used before by the Department 
of Public Works and Housing to make 
river passes, but this was the first time 
it was used in the city, especially for a 
transportation project. Therefore, we had 
to utilise the technology from Japan. 

In the implementation process, we 
asked the contractors to train their local 
workforce as well to operate and use 
the TBM. The MRT engineers were also 
given the opportunity to learn about 
tunnelling because going forward, we 
foresee that we would be using TBMs 
and such tunneling technologies a lot for 
the next MRT development.

The other technology that we adopted 
was the pre-casting of the tunnel lining, 
where each ring consists of six segments. 
This was done in Indonesia by WIKA 
KOBE (a joint venture between WIKA 

The MRT construction took six years and was completed in March 2019

Photo by Shutterstock/ RifandyRasyid
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Beton and KOBE), resulting in valuable 
knowledge transfer. The molds itself 
were still imported from Japan because 
the capability competency of mold 
makers in Indonesia still did not meet the 
necessary standards for the project. 

For the station box, we utilised D-wall 
on the construction of the underground 
station wall and applied a top-down 
construction method, which is not 
commonly done in Indonesia. This 
method was to maintain the safety of the 

construction and minimise disruption, as 
the tunnel box was built in the middle of 
the busy Jalan Sudirman. 

We also engaged from overseas architects 
who have experience in building MRT 
stations Such as Ong & Ong who have 
designed stations in Singapore and 
AECOM for the elevated stations—that’s 
why when we go to the stations, we can 
see similarities with the MRT stations in 
the region, such as Singapore and Hong 
Kong.

MRT railroad profile

Tunnel Boring Machine (TBM) profile

Profil TBM
Shield Diameter    6.69 m
Panjang     11.955 m
Kecepatan rotasi   0.96 rpm
Diameter tunnel (inner)   6.05 m
Kemajuan Pengeboran per hari  12-18 m/hari 

Penempatan Tanah Galian  TPU Tegal Alur
dilahan DKI Jakarta   TPU Semper
     Rorotan
     Marunda
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The new technology that used a lot was 
tunnelling technology with the Tunnel 
Boring Machine (TBM).
What were some of the challenges faced 
by PT MRT Jakarta in the construction 
of the project?
One of the biggest challenges was 
dealing with the underground utilities. 
We will never know what we encounter 
down there. It is good that Indonesia is 
finally making the effort to reduce all the 
external cables so that the land surface 
can be neater, but the layout data of 

underground cables that we had was far 
from accurate. 

We had to take care of the underground 
utilities first by relocating them, 
sometimes supporting them temporarily, 
or even removing them, before we could 
start the structure construction itself. 
This was time consuming and costly.

One of the biggest utilities we had to 
relocate was a gas pipe that ran along the 
south of our corridor to Patung Pemuda, 
as it was clashing with the MRT tunnel 
and the station foundation. The utility 
provider was supposed to avoid their pipe 
away from the project location, but it was 
still clashing, resulting in a year delay. 
After this experience, the government is 
now starting to make a duct utility with 
pre-construction manholes on each new 
road, so that underground arrangements 
can be more coordinated in the future.

MRT stations - Phase I Receiving Substation

Communication-based train control

  17



SILVIA HALIM
Director of Construction, PT MRT Jakarta

Born in Jakarta, Halim graduated from the civil 
engineering faculty at Nanyang Technological 
University, Singapore. She worked for 12 years in 
the Singapore Land Transport Authority (LTA), where 
she was project manager for several infrastructure 
project, especially in land transportation systems 
that focused on road tunnels. As Director of 
Construction of the MRT Jakarta project since 
31 August 2016, Halim is the only woman in the 
profile list of company directors who is responsible 
for maintaining and overseeing work in terms 
of progress, quality, safety and security of the 
development process.

What is next after the completion of 
Phase I?
We’ve started on Phase II this year. 
The first work package—which is the 
construction of an underground structure 
wall for the receiving substation (RSS) 
or electrical substations—has been 
awarded to a local contractor, PT Trocon, 
which has experience with underground 
foundations. They would build the 
D-wall for RSS because the MRT electric 
substations will be entirely underground. 
When it is done, we would be the first in 
Indonesia to have entirely underground 
electrical substations.

For the larger civil packages, we are 
in the process of finalising the tender 
documents with JICA. There will have 
five work packages: three civil packages 
and two railway system packages, 
including rolling stock. We hope that 
we can roll out all the tenders within 
this year, award everything by next year, 
and actually physically start station and 
tunnel construction by mid-2020.

What is your biggest hope as the Director 
of Construction with the opening of the 
MRT Phase I?
From the beginning, we were optimistic, 
and we had to be. It was a really huge 

project, and the field conditions were 
not ideal. We had to speed up, and we 
managed to complete about 60 per cent 
of the work in the last two years. For 
this reason, the Phase I results are very 
satisfactory.

In terms of design, we can monitor 
public behaviour in the use of the 
stations and trains, as well as behaviour 
in our own work operations. There are 
adjustments that we can implement in 
Phase II so that the MRT in Jakarta can 
be even better. There are also inputs 
regarding elevator applications, tiles, 
signages, retail spaces and several other 
things for disabled commuters that can 
be improved in the next phase.

The hope is that an infrastructure 
project of this huge magnitude can help 
increase the competence and expertise 
of local engineers, who are now able 
to leverage  new technologies such as 
tunnelling and BIM—such opportunities 
don't usually come in regular projects. 
The contractors also have to adhere 
to higher work safety and quality 
standards; we hope that this will bring 
better quality and competency to the 
local industry as well in the future.

Phase I of the MRT project in Jakarta consists of elevated and lower tracks
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NEWS & EVENTS

RECOGNISING THE LEADER IN
ARCHITECTURE & CONSTRUCTION
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Sebagai perusahaan penyedia informasi konstruksi terkemuka 
di lingkup lokal dan internasional, pada 23 April 2019 lalu BCI 
Asia kembali menyelenggarakan penghargaan BCI Asia Awards 
Indonesia yang ke-15 di Hotel Raffles, Jakarta. Melalui BCI Asia 
Awards 2019, BCI Asia memberikan penghargaan “Top Ten” 
kepada 10 konsultan arsitektur dan 10 developer terkemuka 
di Indonesia, FuturArc Prize 2019, FuturArc Green Leadership 
Award 2019, dan BCI Asia Interior Design Awards (IDA 2019).

Top Ten Architects and Developers
Pemenang penghargaan Top Ten Architects and Developers 
dipilih berdasarkan nilai agregat terbesar dari proyek yang 
sedang dibangun selama satu tahun kalender terakhir, 
terutama dilihat dari sejauh mana upaya keberlanjutan proyek 
yang dikerjakan. Untuk konsultan arsitektur, proyek pra-tender 
dimasukkan untuk menghadirkan upaya-upaya menuju desain 
hijau sejak awal. Portofolio Top Developer memiliki nilai proyek 
sebesar USD 1,21 miliar, sementara portofolio Top Architects 
memiliki nilai konstruksi USD 2,59 miliar.

FuturArc Prize 2019
FuturArc Prize (FAP) merupakan kompetisi desain yang memiliki 
fokus pada sektor green building dengan tema khusus pada 
setiap tahunnya. FAP 2019 kali ini mengangkat tema “Hyper-
Density, Asia” yang dapat diikuti oleh kategori profesional dan 
mahasiswa. FAP 2019 memberi tantangan kepada peserta 
untuk memberikan ide desain mengenai sebuah lingkungan 
binaan yang dapat memproduksi energi, air, dan bahan 
makanan, serta menyediakan ruang publik bagi komunitas, 
menyediakan ruang untuk ekosistem, dan menciptakan kualitas 
lingkungan yang positif.

Peserta dengan kategori profesional dari Indonesia yang 
menerima penghargaan FAP 2019 yaitu:
• Juara 2 (tim) oleh Amanda Saputri dan Kevin Sutjijadi 
• Predikat Citation/Merit (tim) oleh Natasha Nurul Annisa, 

Satria Agung Permana, Gilang Dwi Alridho, dan Nabila Afif.

AJANG KE-15 BCI ASIA AWARDS 2019 INDONESIA
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Untuk kategori mahasiswa dari Indonesia, penerima 
penghargaan FAP 2019 adalah sebagai berikut:
• Juara 1 (individual) oleh Fauzi Mizan
• Juara 2 (tim) oleh Kevin Oscar Satriajaya, Reza Ahmed Dzu 

Hazhin ‘Azheem Mulla Ahsa, Qanita Qamarani, Fadhila 
Neuritasari Rahman dan Dewinta Asyiva

• Juara 3 (tim) oleh Henry Yonanda, William, Deanna.

Sementara itu, penerima predikat Merit diberikan kepada: 
• Tim: Leo Tanardy, Rizaldo Suwandi, Tommy Chandra
• Tim: Venska Frizky Deandra Sukma, A. Christian Pratama 

Putra, Kurniawan Abednego Putra, Rifandi Febrianto, dan 
Gilang Pidianku.

FuturArc Green Leadership Award 2019
FuturArc Green Leadership Award (FGLA) 2019 memiliki tujuan 
untuk mengapresiasi tim di belakang proyek terbangun yang 
mengaplikasikan konsep green building yang telah menunjukkan 
hal-hal terbaik dari segi inovasi arsitektur dan pengelolaan 
lingkungan di wilayah tersebut. Proyek yang memperoleh 
penghargaab FGLA dari Indonesia tahun ini adalah:
• Labo. The Mori sebagai Juara 1 pada kategori Residential 

— Multiple Houses
• 3500 Millimeter House yang memperoleh predikat Merit 

pada kategori Residential — Individual Houses

• Sekolah Indonesia Cepat Tanggap sebagai Juara 1 ketegori 
Institutional

Liputan lengkap mengenai para pemenang dan peraih  merit 
dari FuturArc Prize 2019 dan FuturArc Green Leadership 
Award 2019 dapat dibaca di majalah FuturArc terbaru edisi 
2019 Green Awards atau kunjungi www.futurarc.com. 

BCI Asia Interior Design Awards 2019
BCI Asia Interior Design Awards (IDA) 2019 mengapapresiasi 
desain arsitektur interior yang sangat baik di tujuh negara. 
Proyek yang memperoleh penghargaan IDA 2019 dari 
Indonesia yaitu:
• Bent and Light sebagai Juara 1 pada kategori Retailing
• Artotel Haniman Ubud sebagai Juara 1 pada kategori 

Lodging
• Alila Solo sebagai penerima predikat Merit pada kategori 

Lodging
• Inspyro Moves Dance Studio sebagai penerima predikat 

Merit pada kategori Socialising

Berita dan detail mengenai para pemenang dan penerima 
predikat Merit dari BCI Asia IDA 2019 dapat dibaca di majalah 
ini pada halaman 80-92.
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TOP 10 ARCHITECTS

TOP 10 DEVELOPERS

Berikut ini konsultan arsitektur yang meraih penghargaan Top 10 Architects di BCI Asia Awards 2019 berdasakan 
urutan alfabetikal:

(Dari kiri ke kanan)  PT AECOM Indonesia — Utami Prastiana, PT Airmas Asri — Ardyana Fahmiadi, PT Anggara Architeam — Adri Rahadian Hanafi, PT Arkonin — Ir. Achmad Noerzaman, 
PT Duta Cermat Mandiri — Budiman Hendropurnomo, PT Megatika Grahalestari Internasional — Herbert Hanwira Ibrahim, PT Pandega Desain Weharima (PDW) — Didon Arfilano 
Danisworo, PT Prada Tata Internasional (PTI) Architects — Aidil Sukrin, PT Quadratura Indonesia — Doti Windajani, dan PT Tetra Desaindo — Rino Syahrir.

(Dari kiri ke kanan)  PT PP Properti Tbk — Indaryanto, PT Adhi Commuter Properti — Amrozi Hamidi, PT Astra Land Indonesia — Wibowo Muljono, PT Ciputra Development Tbk — Fadjar 
Halim, PT Pakuwon Jati Tbk — A Stefanus Ridwan S, PT Sinar Mas Land — Ignesjz Kemalawarta, PT Summarecon Agung Tbk — Albert Luhur, PT Trans Property — Edy Tidharso, PT Waskita 
Karya Realty — Luki Theta Handayani, dan PT Wijaya Karya Realty — Suyamat.

RECOGNISING THE LEADER IN
ARCHITECTURE & CONSTRUCTION

Berikut ini konsultan arsitektur yang meraih penghargaan Top 10 Developers di BCI Asia Awards 2019 berdasakan 
urutan alfabetikal:

Penyerahan penghargaan kepada para pemenang Top 10 Architects and Developers BCI Asia 
Awards 2019 diberikan oleh Andrew Royle selaku Sales and Marketing Director PC Henderson 
Ltd; Dr Matthias Krups selaku Chairman and Founder BCI Media Group; Robert Krups selaku CEO 
BCI Media Group; serta Pietter Sanjaya selaku General Manager BCI Asia Indonesia.
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First Place | Student | SPONGEBOB (Sponge Buildings on Bangkok)

Student | BackbayThrid Place | Student | Decarbonize: Ideal Kampong for City

Student | Parasite

Second Place | Professional | Here We Went Back From Professional | The Lakebourhood Project

Second Place | Student | Jakarta Productive Green Community

FUTURARC PRIZE 2019 (PROFESSIONAL)

FUTURARC PRIZE 2019 (STUDENT)

Penyerahan penghargaan FuturArc Prize 2019 diberikan oleh Benedikt Herweg selaku Managing 
Director Schuco dan Robert Krups selaku CEO BCI Media Group. Penyerahan penghargaan 
FuturArc Green Leadership Award 2019 diberikan oleh Candice Lim selaku Managing Editor 
Majalah FuturArc. Sementara itu, penyerahan penghargaan Interior Design Awards 2019 diberikan 
oleh Nguy Thanh Vi dari An Cuong dan Nish PKN selaku Chief Operating Officer BCI Asia.
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First Place | Retailing | Bent and Light

First Place | Lodging | Artotel Haniman Ubud Lodging | Alila Solo

Socialising | Inspyro Moves Dance Studio

INTERIOR DESIGN AWARDS 2019

First Place | Institutional Category | Sekolah Indonesia Cepat Tanggap

FUTURARC GREEN LEADERSHIP AWARD

First Place | Residential — Multiple Houses Category | Labo. The Mori Residential — Individual Houses Category | 3500 Millimeter House 

RECOGNISING THE LEADER IN
ARCHITECTURE & CONSTRUCTION
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BCI ASIA AWARDS 2019

Opening BCI Asia Awards 2019 oleh MC Opening speech oleh Dr Matthias Krups

Short speech oleh Andrew Royle dari PC Henderson Ltd Closing speech oleh Pietter Sanjaya, General Manager BCI Asia Indonesia

Pemberian penghargaan kepada Iwan Prijanto, Chairperson Green Building Council Indonesia   

Pemberian penghargaan kepada Lea Aviliani Aziz sebagai perwakilan juri IDA 2019

Pemberian penghargaan kepada Endra S. Atmawidjaja sebagai perwakilan Kementerian PUPR

Opening speech oleh Candice Lim, Managing Editor FuturArc
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Plakat penghargaan Top 10 Architects and Developers Perkenalan platfrom Bluprin oleh Ricky Cahyadi selaku founder Bluprin

Orkestra pengiring BCI Asia Awards 2019Solo violin

Peliputan konferensi pers oleh dari berbagai media Indonesia

Para tamu saling bertukar kartu nama

Konferensi pers BCI Asia Awards Indonesia 2019

Networking para tamu saat acara

BCI ASIA AWARDS 2019

RECOGNISING THE LEADER IN
ARCHITECTURE & CONSTRUCTION
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HENDERSON | AWARD PARTNER

JOTUN GROHE

NIPPON PAINT

SCHUECO | FAP PLATINUM SPONSOR

SAMPOERNA KAYOEAMERICAN STANDARD

AN CUONG | IDA PLATINUM SPONSOR

SPONSORS / EXHIBITION
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CITRA MEGA SELECOMINDO

LEGRAND

ARMSTRONG BIRU & SONS

HANSGROHE

HONEYWELL

USG BORAL JAYABOARD

ARKADIA

3M

PLAY POINT

SPONSORS / EXHIBITION

RECOGNISING THE LEADER IN
ARCHITECTURE & CONSTRUCTION
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Meeting usher

Persiapan panggung

Persiapan dokumen acara

Koordinasi konsumsi dan setting meja

Short briefing usher

Persiapan booth Bluprin

Persiapan konferensi persKoordinasi rundown acara

Rehearsal MC

BEHIND THE SCENES

RECOGNISING THE LEADER IN
ARCHITECTURE & CONSTRUCTION





WIRATMAN GROUP 
BANGUN JEMBATAN 
KARKASA LEWAT 
PROGRAM CSR
Penyelenggara: PT Wiratman

Bermula pada tahun 2016, ketika 
mencapai tonggak usia ke 40 tahun, PT 
Wiratman menyelenggarakan kegiatan 
lomba desain jembatan gantung bagi 
pejalan kaki yang diikuti oleh kelompok 
mahasiswa dari berbagai Perguruan 
Tinggi Negeri dan Swasta di seluruh 
Indonesia dengan judul “Wiratman 
Bridge Challenge 2016”. Pelaksanaan 
kompetisi desain jembatan yang melintasi 
sungai di masing-masing daerah asal para 
peserta tersebut, di samping sebagai 
bagian dari program Corporate Social 
Responsibility (CSR) Wiratman Group di 
bidang pendidikan, juga merupakan ajang 
unjuk kemampuan bagi para mahasiswa 
sebelum terjun ke dunia profesional.  

Dari 105 kelompok pendaftar, akhirnya 
terseleksi 10 desain terbaik untuk masuk 
ke babak final. Satu di antara pemenang 
adalah karya dari 3 mahasiswa saat itu, 
yaitu Hendro Yan, Irene Alisjahbana, 

dan Rully Lesmana yang tergabung 
dalam Tim Wirasena dari Universitas 
Indonesia dengan nama Jembatan 
Karkasa yang artinya kokoh dan kuat. 
Dengan pertimbangan bahwa desainnya 
inovatif dan lokasinya terjangkau maka 
PT Wiratman memilih Jembatan Karkasa 
untuk dilaksanakan pembangunannya.

Jembatan Karkasa, yang kemudian diberi 
nama Jembatan Wiratman Karkasa 
digunakan untuk menyeberangi Sungai 
Ciliwung dan menghubungkan dua 
wilayah, yaitu Jalan Gardu, di Kelurahan 
Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, 
Jakarta Selatan dan Jalan Camar di 
Kelurahan Pasir Gunung Selatan, 
Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, 
Jawa Barat. Lokasi pembangunannya 
berada di samping jembatan lama yang 
dibangun warga pada tahun 1967 dan 
kini sudah tidak layak pakai lagi. Sebelum 
dimulai pembangunannya, tim perencana 
dari PT Wiratman telah melakukan 
penyempurnaan desain, disesuaikan 
dengan kriteria dan standar jembatan 
untuk pejalan kaki dari Kementerian 
PUPR, serta kondisi di lapangan.
 

Jembatan Wiratman-Karkasa merupakan 
jembatan gantung asimetris yang memiliki 
panjang bentang 42 meter dengan 
kapasitas desain 300 kg/m2. Struktur 
bawahnya terbuat dari beton bertulang, 
sementara struktur atasnya dari material 
baja dengan ketinggian menara 8 meter. 
Mengacu pada data banjir tertinggi yang 
terjadi pada tahun 2007, maka jarak 
bersih jembatan terhadap ketinggian 
muka air banjir ditetapkan setinggi 2 
meter.

Dengan menggalang kepedulian para 
mitra Strategis, akhirnya keinginan PT 
Wiratman dapat terlaksana dengan 
terkumpulnya sejumlah dana untuk 
mewujudkan jembatan pertama. Adapun 
mitra Strategis yang turut serta dalam 
pembagunan jembatan ini adalah PT 
Bersama Kita Utama, PT Adhi Karya, 
Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT 
Nindya Karya, Tbk., PP (Persero), Tbk., 
PT Sarana Anugerah Perdana, PT Brantas 
Abipraya, PT Holcim Indonesia, Tbk., PT 
Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk., 
PT Loka Abadi Sentausa, PT Perkasa 
Adiguna Sembada, PT SAM Indonesia, 
PT Waskita Karya (Persero), Tbk., PT 
Wijaya Karya (Persero), Tbk., PT Signify 
(d/h Philips Indonesia), dan PT Sarana 
Anugerah Rekacipta.

Pembangunan jembatan Wiratman 
Karkasa ini memakan waktu 120 hari 
kerja dan selesai tepat waktu dengan 
total biaya sebesar Rp 1.029.650.000,-. 
Dengan telah selesainya pembangunan 
dan diresmikannya jembatan tersebut 
maka sumbangsih Wiratman Group 
bersama mitra strategisnya secara resmi 
pula diserahkan kepada warga untuk 
dimanfaatkan, dijaga dan dipelihara agar 
bertahan untuk jangka waktu yang lama. 

Koordinasi yang baik selama pembangunan 
hingga peresmian

Mereka yang memprakarsai berdirinya 
Jembatan Wiratman Karkasa

Jembatan Wiratman Karkasa yang dibangun selama 120 hari

NEWS & EVENTS
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Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Pandaan-Malang

MENYAMBUT LEBARAN, 
TOL PANDAAN-MALANG 
DIRESMIKAN
Penyelenggara: Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat

Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Mei 
2019 lalu meresmikan Jalan Tol Pandaan-
Malang di Gerbang Tol (GT) Singosari, 
Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. 
Peresmian ditandai dengan penekanan 

sirine dan penandatanganan prasasti 
oleh Presiden didampingi Menteri 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini 
Soemarno, Gubernur Jawa Timur Khofifah 
Indar Parawansa, Wali Kota Malang 
Sutiaji, Plt Bupati Malang HM. Sanusi, 
Bupati Pasuruan HM. Irsyad Yusuf, serta 
Direktur PT Jasamarga Desi Arryani. 

Tol Pandaan-Malang yang diresmikan 
beroperasi adalah Seksi 1-3 dari 
Pandaan hingga Singosari sepanjang 
30,6 km. Sementara, Seksi 4 Singosari-
Pakis sepanjang 4,7 km sudah selesai 
90% dan akan dibuka fungsional untuk 
mendukung mudik 2019. Untuk Seksi 5 
dari Pakis hingga Malang sepanjang 3,1 
km masih dalam tahap konstruksi. 

“Tol Surabaya Malang sudah lama 
ditunggu masyarakat. Sebelumnya waktu 
tempuh 3 hingga 3,5 jam, setelah tol 
diperkirakan menjadi 1 jam. Memang 
masih kurang 7,8 km, saya sudah minta 
agar bisa diselesaikan maksimal akhir 
tahun 2019. Syukur bisa maju,” kata 
Presiden Joko Widodo. 

Untuk tarif tol, belum akan diberlakukan 
hingga Lebaran demi mendukung 
kelancaran arus mudik 2019. Menteri 
PUPR Basuki Hadimuljono berpesan 
kepada para pengguna jalan tol Pandaan-
Malang untuk menjaga perilaku dalam 
berkendara dengan menaati semua 
peraturan dan rambu lalu lintas sehingga 
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Diskusi menarik yang diselenggarakan oleh USG Boral - Jayaboard

pada saat mudik Lebaran 2019 dapat 
berjalan lancar, aman, dan nyaman. 
“Transportasi itu tujuannya adalah safer, 
faster, dan cheaper. Semua bisa dicapai 
dengan tiga kondisi, yaitu perbaikan 
kondisi prasarananya, manajemen lalu 
lintas, dan perilaku penggunaan jalan," 
ujarnya. 

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar 
Parawansa mengatakan kepadatan lalu 
lintas Surabaya-Malang bisa mencapai 
puncaknya hingga 65.000 kendaraan 
roda empat dalam sehari dalam keadaan 
normal melewati titik-titik rawan 
kemacetan, seperti di Lawang dan 
Singosari. “Kehadiran tol ini diharapkan 
bisa mengurai kepadatan hingga 70%. 
Kira-kira 45 ribu kendaraan akan terurai 
karena melewati tol ini dan manfaatnya 
sangat besar bagi percepatan mobilitas 
masyarakat Jawa Timur,” kata Khofifah. 

Jalan tol Pandaan-Malang akan 
mengakselerasi pertumbuhan kawasan 
segitiga Malang Raya, yakni Kabupaten 
Malang, Kota Malang, serta Batu menjadi 
sentra ekonomi yang luar biasa. Turut 
hadir mendampingi Menteri Basuki, 
yakni Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, 
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko 
Djoeli Heripoerwanto, dan Kepala 
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang 
Parikesit.

Pemandangan udara Jalan Tol Pandaan-Malang

Pembangunannya dipercepat menjelang Lebaran

JAYABOARD GELAR 
“PROFESSIONAL TALKS: 
EASYFINISH SYSTEM”
Penyelenggara: USG Boral – Jayaboard

USG Boral – Jayaboard  menyelenggarakan 
“Professional Talks: EasyFinish System” 
pada hari Kamis, 25 April 2019 di 
Hotel Mulia, Jakarta. EasyFinish adalah 
trademark dari USG Boral – Jayaboard 
Corporation. Acara Professional Talks ini 
dipandu oleh Iwet Ramadhan dengan tiga 
pembicara, yaitu Galih Saksono, Direktur 
PT PP Property; Santo Reksoprodjo, 
Principal DGI Architect; dan Merdy 
Ardiansyah, Project Manager Total 
Bangun Persada, serta menghadirkan 
Indra Wibowo selaku Senior Technical 
and Quality Manager of USG Boral – 
Jayaboard Indonesia. Acara ini merupakan 
salah satu upaya untuk memperkenalkan 
produk pelapis dinding EasyFinish.

Sebagai salah satu leading company 
penyedia material gipsum terkemuka, 
USG Boral – Jayaboard kembali 
melakukan inovasi melalui produk 
terbarunya, yaitu EasyFinish. Produk 
ini merupakan sistem pelapis dinding 
yang menawarkan kemudahan dalam 
aplikasi dan solusi dalam mengatasi 
kendala performa di lapangan. Sistem 
EasyFinish menggabungkan penggunaan 
papan gipsum USG Boral – Jayaboard 
yang tahan api dengan komponen USG 
Boral – Jayaboard sehingga kombinasi ini 
dapat menjamin performa dinding yang 
optimal.

Sistem EasyFinish memungkinkan 
konstruksi kering, bebas retak, minim 
limbah, ramah lingkungan, dan instalasi 
yang dapat dilakukan dengan mudah oleh 
kontraktor pemula. Selain itu, EasyFinish 
memiliki daya rekat yang kuat, fleksibel, 
dan perawatan yang mudah.

Beberapa proyek yang mengaplikasikan 
sistem EasyFinish antara lain yaitu: 
Silktown Tangerang, The Pakubuwono 
Spring, The Ayoma, dan The Branz 
Tokyuland. Pada proyek The Ayoma 
yang dikerjakan oleh DGI Architect dan 
PT PP Property, di mana sistem dinding 
EasyFinish memungkinkan terciptanya 
durability yang kuat serta finishing yang 
rapi dan tidak bergelombang.

“Desain bangunan high rise yang matang 
menjadi penting sebelum menentukan 
material sehingga perlu penyelesaian dari 
2 sisi, yaitu target klien dan pemenuhan 
hitungan konstruksi. Desain bangunan 
high-rise pasti lekat dengan sistem 
modular yang presisi sehingga akurasi 
dinding menjadi penting,” jelas Santo 
Reksoprodjo. “Dibandingkan dengan 
plester aci, aplikasi sistem EasyFinish 
ini jauh lebih mudah karena tidak 
memerlukan banyak air atau semen. 
Aplikasinya juga lebih cepat dibandingkan 
plester aci konvensional dan tentunya 
lebih ramah lingkungan,” tambah Indra 
Wibowo.

NEWS & EVENTS
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Prosesi pembukaan IndoBuildTech Expo 2019 di ICE BSD City, Tangerang Selatan

Acara ini didukung oleh 23 asosiasi profesi dan bisnis

INDOBUILDTECH EXPO 
2019 USUNG TREN 
ARSITEKTUR 4.0
Penyelenggara: PT Debindo-ITE

Salah satu pameran tahunan material, 
teknologi bangunan dan interior terbesar 
di Indonesia, IndoBuildTech Expo 2019, 
kembali digelar di bawah satu tema 
besar, yaitu “Establishing Architecture 
4.0” di ICE BSD City pada tanggal 20-
24 Maret 2019. Bersamaan dengan 
tren revolusi teknologi material dan 
interior bangunan yang mengutamakan 
inovasi, fitur ramah lingkungan, dan 
keberlanjutan, para pelaku pameran 
IndoBuildTech Expo 2019 menampilkan 
rangkaian produk top-brand terbaru 
untuk kebutuhan proyek konstruksi di 
sektor properti dan infrastruktur, selaras 
dengan tren implementasi arsitektur 4.0, 
di mana para arsitek dan desainer interior 
memanfaatkan dukungan teknologi 
digital guna mengoptimalkan presisi, 
akurasi, efisiensi, dan efektifitas rancang 
bangun. 

Di samping itu, PT Debindo-ITE 
bekerja sama dengan para pakar di 
bidangnya memberikan penghargaan 
“IndoBuildTech Sustainable Product 
Award” melalui tahapan seleksi dan 
nominasi oleh tim independen dari 

berbagai asosiasi pendukung. Tema yang 
dihadirkan secara signifikan dan sinergis 
dengan dukungan 23 asosiasi profesi 
dan asosiasi bisnis, dilakukan melalui 
pelaksanaan rangkaian kegiatan panel 
diskusi pakar dan profesional, presentasi 
ilmiah, presentasi produk, workshop, 
master talk, talk show, seminar dan lain-
lain yang tercakup dalam agenda business 
programme di ruang-ruang Nusantara dan 
Garuda. 

Ajang ini secara khusus juga menampilkan 
“Architecture 4.0 Zone” di Pre-Function 
Hall 5 dan Hall 6. Para pengunjung 
akan mendapatkan pengetahuan 
tentang ragam teknologi, software, dan 
produk 4.0, serta pengalaman baru 
berkenalan dengan inovasi teknologi 
Artificial Intelligence (AI) dalam satu area. 
Turut memperkuat kehadiran tema, 
IndoBuildTech Expo 2019 menghadirkan 
IndoBuildTech Concept and Exhibition 
(IN.CEP.TION) di Pre-Function Hall 10 
yang menampilkan karya-karya arsitek 
terkemuka dalam bentuk maket dan 
panel display berupa informasi arsitektur 
dan dokumentasi realisasi rancang 
bangun tersebut. Di area yang sama 
juga ditampilkan karya-karya instalasi 
arsitektur dari biro-biro arsitek terkemuka 
Indonesia.

Bersamaan dengan IndoBuildTech Expo 
2019 di Hall 5 sampai Hall 10 digelar (co-
located) 4 pameran dari industri bangunan 
dan konstruksi, yakni IndoConsTech Expo 
dan Indonesia Facilities Management 
Expo (IFME) di Hall 3A, serta 
IndoLightTech Expo dan IndoGlassTech 
Expo di Hall 3. IndoBuildTech Expo 2019 
diikuti oleh lebih dari 500 exhibitor sebagai 
representasi dari ribuan  top world-
class brands dari dalam dan luar negeri 
sehingga para pengunjung mendapatkan 
jaminan kualitas dan desain, serta model 
produk terbaik yang dibutuhkan dalam 
proses realisasi proyek bangunan hunian 
dan niaga serta infrastruktur publik.
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BUKU KETIGA ID12 DIRILIS
Penyelenggara: The Colours of 
Indonesia & ID12

Sebagai salah satu perwujudan nyata 
dari sukses kiprah ID12 atau Interior 
Designer 12 dengan pameran “Maison 
12 Designer Suite Apartment” di bulan 
September 2018 lalu di Senayan City, 
maka ID12 berkolaborasi dengan The 
Colours of Indonesia meluncurkan buku 
ketiganya, yaitu “Maison 12, Designers 
Suite Apartment, Indonesian Heritage 
Through the Eyes of ID12” di Senopati, 
Jakarta, 24 Mei 2019.
 
Bukan sekadar sebuah buku desain 
interior berkesan modern, tetapi coffee 
table book ini juga mengangkat dan 
menonjolkan semangat kekayaan warisan 
budaya Indonesia yang begitu beragam 
dan kaya dalam tata ruangan yang 
modern, elegan, dan kontemporer. Buku 
ini menawarkan bentangan perspektif 
yang luas dan terus berpotensi untuk 
menginspirasi para desainer maupun 
pencinta desain interior.  

Dengan tetap menjunjung representasi 
Indonesia melalui apresiasi terhadap 
peninggalan budaya dalam konteks 
modern upscale living, ID12 

mempersembahkan coffee table book ini 
dalam empat bagian utama, yaitu bagian 
pembukaan, karya ID12 selama pameran, 
artikel dari para pendukung dan partner, 
dan directory sponsor dan pendukung 
selama pameran. 

Sebagai bagian inti dari buku tersebut, 
pembahasan tentang karya ID12 selama 
pameran sesuai tiga area show unit 
yang terbagi dalam judul konsep “The 
Soul of Java, The Voyage of Borneo, The 
Mystical Papua, The Spirit of Sumba”. 
Buku setebal 172 halaman ini menjadi 
sebuah pengakuan terhadap proses 
dalam berkarya itu sendiri yang akan jauh 
lebih menebarkan inspirasi dan semangat 
dengan benchmark yang sangat tinggi.
 
Desain buku yang monokrom sengaja 
menjadi layar bagi karya-karya 
keduabelas desainer interior papan 
atas Indonesia yang terdiri dari Agam 
Riadi, Anita Boentarman, Ary Juwono, 
Eko Priharseno, Joke Roos, Sammy 
Hendramianto, Prasetio Budhi, Reza 
Wahyudi, Roland Adam, Shirley Gouw, 
Vivianne Faye, dan Yuni Jie. Kemegahan 
elemen budaya Indonesia bersanding 
dengan produk-produk desain modern 
sehingga menghasilkan kemewahan 
visual yang elegan. 

Peluncuran buku ini menjadi akhir 
dari cerita tentang “Maison12” yang 
menjadi tema The Colours of Indonesia 
2018 (TCOI2018). Namun, ini juga 
menjadi semangat lebih lanjut untuk 
penyelenggaraan TCOI selanjutnya 
yang telah menjadi barometer desain 
interior di Indonesia. Pameran TCOI 
yang pernah diselenggarakan di main 
atrium Senayan City pada tahun 2014, 
2016, dan 2018 yang lalu, di mana ID12 
telah menunjukkan kaliber dan kelasnya 
sebagai desainer interior Indonesia 
yang setara dan sejajar dengan desainer 
ternama internasional. 

Perhelatan TCOI2018 sebagai 
pelaksanaan pameran ID12 yang ketiga 
bertajuk “Maison 12 Designer Suite 
Apartment” telah menarik perhatian 
publik dan mendapatkan respon yang 
sangat positif dari berbagai kalangan. 
Melalui karya-karya yang mengagumkan, 
ID12 menebarkan semangat dan inspirasi 
kepada khalayak luas melalui sepuluh 
hari pameran di main atrium lantai 
1, Senayan City pada tanggal 14-23 
September 2018. Semangat itulah yang 
kemudian mendorong ID12 mengemas 
dokumentasi karya selama pameran ke 
dalam coffee table book ini.

Sesi tanda tangan sebagai simbolisasi peluncuran buku ketiga dari ID12

Dua belas desainer interior ternama Indonesia yang 
tergabung dalam ID12

Buku ketiga setebal 172 halaman
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KOLABORASI KONSEP 
UNIK DAN KREATIF 
MENJELANG PAMERAN 
INDTERIOR 2019
Penyelenggara: Himpunan Desainer 
Interior Indonesia (HDII) DKI Jakarta 
dan PT Citra Inovasi Strategi (CIS) 
Exhibition

Himpunan Desainer Interior Indonesia 
(HDII) DKI Jakarta dan PT Citra 
Inovasi Strategi (CIS) Exhibition 
kembali mengumumkan kolaborasi 
konsep unik dan kreatif dalam rangka 
menyelenggarakan pameran Indterior 
2019 yang akan dilaksanakan pada 24-27 

Oktober 2019 di Indonesia Convention 
Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang. 
Pameran ini mengangkat tema “Smart 
Space Redefined”, bersamaan dengan 
pameran HOMEDEC (Home Design & 
Interior Exhibition).

Pameran Indterior yang merupakan 
semi-trade/Business to Business 
(B2B) menghadirkan para desainer 
interior, arsitek, pengembang properti, 
kontraktor, desainer produk, insinyur, 
pemilik properti, dan para pelaku industri 
terkait lainnya. Pameran ini memamerkan 
produk-produk terbaru dari produsen 
maupun distributor dan menyediakan 
inspirasi ide bagi para konsumen sesuai 
dengan keunikan bisnis masing-masing, 
seperti rangkaian desain furnitur interior 
dan arsitektur, surface finishes and 
materials dekorasi rumah, design software 
and technology, kitchen and bath, floor and 
wall finishes, lighting, switches and smart 
techonology, serta pool and landscape.

Indterior adalah pameran B2B bagi banyak sektor dan industri yang terkait dengan interior dan arsitektur



PRIME TOWER, ECO 
APARTMENT TERBARU 
DARI SOUTHGATE 
RESIDENCE
Penyelenggara: Sinar Mas Land

Covestro Polymer Indonesia sebagai 
penyedia material polyurethane terdepan 
di dunia bersama BCI Asia mengadakan 
acara peluncuran dan pengenalan produk 
Covestro dan rekanan Covestro yang 
relevan dengan industri konstruksi di 
Indonesia. Acaranya sendiri digelar di 
Hotel Ritz Caltron, Pacific Place, Jakarta 
pada hari Selasa, 9 April 2019.

Mengundang beberapa pelaku industri 
konstruksi yang terdiri dari arsitek, 
pengembang, dan building manager, 
acara ini dibuka oleh Nathapong Sae-Lim 
selaku Head of Marketing Asia Pacific PT 
Covestro Polymer Indonesia. Pada acara 
tersebut juga hadir partner Covestro 
yang lain, yakni Lemkra, Aica Aidra, dan 
Dominic Nisi. 

Pembicara dan materi utama pada 
acara tersebut langsung disampaikan 
Nathapong Sae-Lim yang menampilkan 
presentasi tentang PASQuick, sebuah 
solusi untuk mempersiapkan pekerjaan 
coating lantai hanya dalam waktu 6 jam. 
Produk ini merupakan solusi terdepan 
dalam industri coating lantai yang ada di 
Indonesia, berkat kecepatan pengeringan 
dan durabilitas dari produk PASQuick 
yang banyak mengundang keingintahuan 
dari para peserta yang hadir.

Presentasi lain ditampilkan oleh Lemkra 
yang mengusung teknologi Waterlock 
– Hybrid Polyurethane Waterproofing, 
perlindungan optimal bangunan yang 
berdaya tahan lama. Presentasinya 

Foto bersama para peserta acara pengenalan produk Covestro

Pada acara networking dan buka puasa 
bersama para pelaku industri di Hotel 
Grandhika, Jakarta, Nuarista Edi Nugraha 
selaku Ketua HDII DKI Jakarta (periode 
2017-2019) menyampaikan peran 
desainer interior yang sudah semakin 
diakui keberadaannya di masyarakat. 
Generasi muda saat ini menyadari bahwa 
membangun ruang interior akan lebih 
baik bila melibatkan desainer interior 
sehingga menghasilkan desain yang 
fungsional, efektif, efisien, sekaligus 
indah.

Linda Leoni, Senior Regional Business 
Development Manager CIS Exhibition, 
menambahkan kerjasama dengan HDII 
DKI Jakarta melahirkan kolaborasi 
konsep unik dan kreatif yang pertama 
kali diadakan di Indonesia. Tahun ini, 
Indterior akan dikurasi secara apik dan 
menarik, baik dari segi tampilan desain 
booth, produk story-telling ditampilkan 
secara kreatif sehinga menjadi sebuah 
“art piece”. Area Experience Centre 
akan dijadikan sebagai area diskusi dan 
instalasi produk dengan target kunjungan 
12.000 buyers.

Menurut Rina Renville selaku Ketua HDII 
DKI Jakarta periode 2019-2021, pameran 
Indterior kali ini akan menampilkan 2 
tema desain yang unik dan menarik, yaitu 
“Exuberant & Svarga” untuk tema desain 
tampilan booth dan tren desain 2019. 
Ciri khas exuberant adalah tampilan 
desain yang menonjolkan sisi keceriaan 
dan optimisme, sedangkan svarga 
menampilkan keindahan spiritual. Kedua 
konsep ini yang direncanakan untuk 
diaplikasikan pada berbagai produk 
peserta pameran Indterior 2019.

Sesi foto bersama

Presentasi dibarengi dengan tanya-jawab

sendiri disampaikan oleh Gunawan 
Tjahjadi selaku founder dari Lemkra. 

Selain itu, hadir juga presentasi dari 
teknologi lem terbaru untuk pekerjaan 
interior yang disampaikan oleh Aica Indria 
lewat produk Fox Greentack. Produk 
ini merupakan lem tanpa bau yang kuat 
untuk kualitas bangunan yang lebih 
baik. Presentasinya dibawakan oleh Aldy 
Admiraldy Imatuhu selaku Marketing dari 
Aica Indria.

Pada sesi terakhir hadir presentasi dari 
Dominic Nisi yang menampilkan produk 
pengganti kayu, Bye Wood, berupa 
solusi kayu sintetis untuk bangunan dan 
furnitur. Presentasinya dibawakan oleh 
Esma Wiyono selaku Technical Advisor 
dari Dominic Nisi.

Acara ini selain menampilkan presentasi 
teknologi polimer terbaru, juga 
menyuguhkan workshop dan demo 
tentang bagaimana produk polimer 
dapat diaplikasikan pada bangunan dan 
furnitur. Para peserta berharap untuk 
dapat kembali menghadiri presentasi 
mengenai teknologi terbaru dari Covestro 
dan partner BCI Asia lainnya.

NEWS & EVENTS
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Tujuan sistem pendingin ruangan adalah kenyamanan 
bagi penghuni dan kinerja bagi pemilik bangunan. Sebagai 
pengembang sistem pendingin ruangan, Fujitsu berkembang 
pesat dan menjadi pemimpin pasar di berbagai negara, antara 
lain: Kanada, Qatar, Uni Emirat Arab, Selandia Baru, Australia, 
Jepang, Singapura dan Indonesia.  Produk AC Fujitsu sangat 
populer karena memiliki kualitas tinggi, hemat energi, dan 
pemasangannya mudah. Fujitsu memiliki berbagai rangkaian 
produk untuk memenuhi kebutuhan pasar dari skala hunian 
hingga gedung perkantoran, toko, hotel, fasilitas umum, sekolah, 
rumah sakit dan perumahan.

Saat ini, Fujitsu sedang memperkenalkan seri produk 
unggulannya, yaitu Aistage J-IIIL Series. Produk ini didesain 
sebagai solusi pendingin udara yang tepat untuk bangunan 
yang memiliki limitasi terjangkau seperti rumah tinggal, kantor, 
apartemen, sekolah, rumah sakit, perhotelan, dan bangunan 
bertingkat lainnya. Seri produk tersebut memiliki jangkauan 
kapasitas yang sangat lengkap di kelasnya mulai dari 4 HP 
hingga 18 HP.

Secara garis besar, Fujitsu VRF Airstage J-lllL Series memiliki unit 
outdoor yang compact, tersedia untuk berbagai ruangan kecil 
dengan desain estetika yang menarik. Adapun fitur unggulan 
dari Airstage J-III L Series antara lain sebagai berikut:

1. Desain Airstage J-IIIL Series yang lebih terpadu dibandingkan 
unit outdoor 18HP konvensional. Instalasi tidak mencolok 
dan cocok untuk di atap.

2. Teknologi tinggi yang efisien dan canggih dengan fitur 
teknologi inverter.

3. Teknologi canggih pada kontrol pendingin yang    
memungkinkan panjang pipa pendingin mencapai 400 
meter.

4. 30 unit indoor dapat tersambung dengan 1 unit outdoor 
dengan struktur panas yang optimal.

5. Tekanan statis eksternal yang tinggi hingga mencapai 30 Pa 
(hanya 12HP) ke atas.

6. Kebisingan suara paling rendah sehingga sangat cocok 
dipasang untuk daerah padat penduduk.

7. Controller yang canggih dan modern di kelasnya.

FUJITSU AC INDONESIA
PT. Planet Electrindo & PT. Tiga Berlian Electric
Jl. Pluit Raya No.127 Penjaringan,
Jakarta Utara 14440, Indonesia
T.   +62 21 6601099
W. http://www.electric.co.id/
E.   customer.service@electric.co.id

J-III J-IIIL
J-IIIL

High capacity model

FUJITSU AIRSTAGE J-IIIL SERIES UNTUK BANGUNAN 
EKONOMIS DAN PREMIUM



Inovasi terus menerus dilakukan oleh PT. Union Metal untuk 
menciptakan produk-produk seiring dengan perkembangan 
jaman/kebutuhan pasar. PT. Union Metal menggunakan 
teknologi mutakhir/terkini sehingga proses pembangunan 
menjadi lebih mudah , cepat dan efisien.

Salah satu metode yang diterapkan oleh PT.  Union Metal adalah 
Metode Roll on Site untuk efisiensi pemasangan atap metal. 
Metode Roll on Site ini dilakukan dengan cara meletakkan mesin 
di atas tanah (on ground) , meletakkan mesin pada ketinggian 
tertentu (on top), serta meletakkan mesin pada kemiringan sudut 
tertentu (Union Mobile Roll Forming System). 

Berbagai keuntungan dalam pelaksanaan metode Roll on Site, 
yaitu :
1. Pemasangan atap metal menjadi lebih mudah
2. Tidak ada overlap arah panjang sehingga  tidak terjadi 

kebocoran 
3. Pemasangan atap metal menjadi lebih cepat

Beberapa produk unggulan PT. Union Metal yang dapat 
digunakan dalam metode roll on site adalah: Union Clip Panel dan 
Union New Clip Panel. Union Clip Panel ini memiliki lebar efektif 
660 mm dan dikembangkan menjadi Union New Clip Panel  
dengan lebar efektif 950 mm sehingga lebih efisien. 

Adapun keunggulan Union Clip Panel / Union New Clip Panel, 
yaitu: 

1. Tidak ada resiko kebocoran karena tidak ada pelubangan 
atap metal (boltless) 

2. Sistem pengikatan tersembunyi yang diletakan pada bagian 
bawah profil atap metal (fixing strap) yang memberikan 
ketahanan tinggi terhadap angin hisap

3. Atap metal menjadi lebih rapi karena tidak ada screw yang 
terlihat

4. Inovasi Fixing Nok , sehingga di bagian nok tidak terjadi 
pelubangan atap metal

5. Ketebalan atap metal tersedia mulai dari 0.4 mm TCT 
6. Atap menjadi lebih kuat, rapi dan indah  

Union Clip Panel / Union New Clip Panel dapat digunakan pada 
proyek-proyek konstruksi seperti mall, pabrik, workshop, 
gudang, hypermarket, supermarket, bioskop, sekolahan, dll.

INOVASI DAN EFISIENSI PRODUK ATAP METAL

PT Union Metal
Kantor Pusat
Menara Sudirman Lantai 16
Jl. Jend Sudirman Kav.60 Jakarta 12190
T. +62 (021) 522 7707
F. +62 (021) 522 7718/9
E. marketing@unionmetal.co.id
W. www.unionmetal.co.id

Pabrik I 
Kawasan Industri Jababeka I 
Jl. Jababeka V Blok U No. 1 
Cikarang - Bekasi 17530

Pabrik II 
Kawasan Industri Ngoro Blok F2 No. 2 
Mojokerto - Jawa Timur
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Sistem EasyFinish lahir dari kombinasi antara inovasi dengan 
teknologi dan merupakan sistem pelapis dinding yang 
menawarkan kemudahan dalam aplikasi serta solusi dalam 
mengatasi masalah performa yang ada di lapangan. Sistem 
ini menggabungkan penggunaan papan gipsum USG Boral - 
Jayaboard dengan Jayabond.

Sistem EasyFinish menjawab permasalahan pada pelapis 
dinding, yaitu mendapatkan permukaan yang halus dengan 
mudah tanpa tambahan biaya yang mahal dan kerepotan, 
seperti pada plester acian semen, kerataan dinding dengan hasil 
finishing lurus dan lebih halus mencapai level akurat dan presisi, 
pemasangan sangat cepat, mudah serta hemat biaya.

Beberapa fitur yang ditawarkan dalam Sistem EasyFinish:
1. Pemasangan Cepat dan Mudah

Aplikasi mudah, cepat dan kondisi lingkungan konstruksi 
tetap kering serta bersih sehingga dapat meningkatkan 
produktifitas.

2. Daya Rekat Kuat
Penggunaan kompon perekat yang diformulasikan secara 
khusus membuat daya rekatan yang optimal dan dapat 
bertahan selama bertahun-tahun.

3. Fleksibilitas
Terdapat 4 pilihan sistem finishing sebagai solusi inovatif yang 
dapat disesuaikan untuk berbagai jenis tipe dinding.

4. Kualitas dinding yang konsisten dan Bebas Retak
Dibandingkan dengan sistem plester aci konvensional, kualitas 
akhir sistem EasyFinish jauh lebih konsisten dan bebas retak.

5. Hasil akhir yang halus
Permukaan dinding yang sangat halus dan rata. Gunakan 
hanya JayaCompound untuk hasil akhir yang maksimal. 

Terdapat 4 Keuntungan dalam penggunaan Sistem EasyFinish 
ini, yaitu: 
1. Dinding rata

Kualitas dan kerataan dinding yang presisi dan akurat. 
Mengurangi efek glancing light sehingga dinding tampak lebih 
sempurna. 

2. Garansi Performa
Didukung oleh standar berkualitas tinggi dan pelayanan 
optimal dari USG Boral - Jayaboard, garansi diberikan kepada 
customer setianya.

3. Perawatan Mudah
Biaya perawatan yang rendah dan ramah lingkungan selama 
bangunan digunakan.

4. Minim Limbah dan Ramah Lingkungan
Konstruksi ramah lingkungan berkelanjutan dan limbah 
buangan yang dihasilkan pun sangat sedikit.

Sistem EasyFinish ini telah banyak digunakan oleh proyek-
proyek konstruksi ternama di Indonesia, seperti apartemen 
The Pakubuwono Spring, BRANZ BSD, Ayoma, dan proyek 
apartemen lainnya. EasyFinish adalah trademark dari USG Boral 
Corporation.

PT Petrojaya Boral Plasterboard
Palma Tower Lantai 21
Jl. RA Kartini III-S Kav. 6 Sektor II
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
T. +62 21 797 7777
F. +62 21 2753 8199
E. klik.jayaboard@usgboral.com
W. www.usgboral.com/in_id/

SISTEM EASYFINISH DARI USG BORAL - JAYABOARD
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What are the main concerns and issues 
when we talk about transportation 
design and planning?
During the World Economic Forum 2019, 
AECOM publicised the Future of 
Infrastructure (FOI) report, marking the 
beginning of a series of important 
conversations involving the public and 
private sectors, governments and the people 
they serve in cities around the world. 
AECOM reached out to 10,750 people 
across 10 major global cities to share their 
views on how satisfied, safe, inspired and 
engaged they are with their infrastructure 
networks and services.
 
We found that while every city has its own 
distinct story, there are shared views and 
experiences that people have around the 
world. This includes frustration with public 
transportation and a desire for cities to 
be greener, safer and better connected. 

With more than 25 years of experience, AECOM Indonesia Urban Designer 
Sacha Schwarzkopf’s expertise extends from planning and conceptual 

design through schematic design and construction administration. 

His range of projects extends from hospitality and civic to large educational 
facilities and new towns, facilitating overall conceptual development and 
aiding the collaborative process within an integrated studio environment. 

He talks to Construction+ about transportation and construction as part of 
AECOM’s signature projects.

They also share an interest in how 
infrastructure systems are planned, paid 
for, developed and operated. We believe 
these will be useful in advancing public 
engagement, leading to progress in 
modernising the infrastructure systems 
that power economies and improve lives.

Two priorities stand out for residents of 
our 10 global cities (Hong Kong, Mumbai, 
Singapore, Sydney, London, Riyadh, Chicago, 
Los Angeles, New York and Toronto) when 
thinking about future infrastructure: 
upgrading public transportation and 
enhancing environmental sustainability. A 
cleaner environment is paramount in cities 
where air quality has been notoriously poor. 
The Green improvements wanted by 
residents include more widespread and 
affordable use of solar power (and the use 
of feed-in tariffs), more green spaces, and 
more waste and wastewater recycling.
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When asked to name the technologies that 
will have a big impact on their future quality 
of life, survey respondents ranked solar 
power a close second behind high-speed 
fiber-optic broadband. When it comes to 
transportation, residents of Chicago, Los 
Angeles and Sydney—where private cars 
are the main form of local transport—would 
channel future spending first and foremost 
towards improving the road network. By 
contrast, those in New York, Toronto and 
Hong Kong, where people are more reliant 
on mass transit, would prioritise spending 
on improving their underground metro 
systems.

How would you describe the state of 
transportation design in Indonesia?
I would categorise the current state of 
transportation design and planning as 
“emerging”. We should first start with what 
is in effect. Nationally, there are plans or 
initiatives that are designed to create greater 
connectivity for Indonesia. Whether this 
is sea, air, rail and toll connectivity, it all 

relates to access and movement of people 
and trade. This, in turn, stimulates economic 
prosperity and adopts an inclusive policy 
for all regions across a unique island nation. 
However, legislations, policies and funding 
continue to be challenging. We also see 
areas where collaboration is needed to 
advance these plans more effectively. 

At the city scale, or cluster of urbanised 
areas, the issue regarding collaboration 
persists. Though other detailed issues need 
to be addressed, scalability is important 
to consider. This refers to the ‘when and 
where’ appropriate implementations and 
or measures are engaged. If we take the 
recent completion of the MRT for example, 
we can see some immediate results from 
its implementation. The alignment could 
have had more impactful benefits with 
increased collaboration between the public 
and private sectors—this is a crucial 
component to transportation infrastructure, 
especially in the case of transit-oriented 
development (TOD) design.

What is the importance of transportation 
planning in Indonesia?
Let’s start by looking at Singapore, one of 
Indonesia’s neighbours. This is a city where 
84 per cent of its population takes public 
transportation, and 55 per cent of which 
take the subway (according to the FOI 
survey)—this is massive in regards to how 
a city is used. 

In Indonesia, urban areas are facing high 
density issues combined with inadequate 
roadway capacity and quality. The ‘urban 
growth’ boom is not just an Indonesia issue 
but a global issue. Using Jakarta as a case 
in point, there have been numerous studies 
exhibiting the loss of productivity simply 
due to ‘traffic’. In a city where 10 per cent 
of the national population (260 million 
people) reside, transit options and fluid 
movement are critical and key to productivity. 
After all, Jakarta is the political and financial 
heart of Indonesia, and its arteries are in 
peril.

Access, mobility and program are key 
components to TOD design. Scalability 
modulates how TODs is implemented, all 
of which assist to establish an environment 
that is rich and vibrant, sustainable and 
resilient. 

The construction of LRT Kelapa Gading station in North Jakarta
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In Indonesia, urban areas are facing high 
density issues combined with inadequate 
roadway capacity and quality.



What are the main challenges in 
transportation planning, especially in 
Indonesia?
One of the most challenging issues is 
collaboration, whether among public or 
private stakeholders. Stakeholder 
engagement seeks to move away from the 
isolated ‘silo’ approach to a method that 
is inclusive—creating solutions that may 
benefit many, not just the few. Collaboration 
is a key component to generating ideas 
that don’t just make a better plan, but a 
better financial and implementation strategy 
as well.

Here in Indonesia, I have completed a 
feasibility study for the airport rail link, 
design and construction of the BSD (Bumi 
Serpong Damai) Intermodal Station and 
engaged countless of private master plans 
integrating TOD. Close coordination with 
the engineers and contractors coupled by 
an understanding of the construction 
process is necessary to provide solutions 
for implementation. Once again, 

collaboration, cooperation and coordination 
with the engineering and construction 
partners are necessary for positive results 
of these complex projects. 

For example, the MRT alignment along 
Jalan RS Fatmawati Raya, a crucial north–
south road in southern Jakarta, has 
compromised its vehicular capacity due 
to improper coordination in the construction 
process. Something as simple as utility 
access panels within the road section not 
installed flush with the asphalt—these 
panels are every 100 meters for over a 
couple kilometres—compromises up to 50 
per cent of Jalan RS Fatmawati Raya’s 
carrying capacity and creates a rather 
uncomfortable drive.

Other issues may also be the perception 
of what transit-oriented design is. Some 
developers may refer to affordable housing 
projects as TOD, but to be identified as 
such, it needs to be combined with retail 
services complementing daily needs, shady 
streets with quality sidewalks, and various 
transit options connecting people to 
employment, recreation, etc. TOD, for now, 
is a means to remind us of good sound 
planning practices. Let’s not get caught 
up in the trend, but understand and 

Photo by Shutterstock/Akhmad Dody Firmansyah
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Land acquisition is one of the biggest 
obstacles in implementing transportation 
infrastructure.

MRT Jakarta - CP 101 in Lebak Bulus, South Jakarta



implement its principles with creative 
directions. For Indonesia, these creative 
directions may evolve more unique designs 
due to its distinct culture and diversity. 

Land acquisition, too, is one of the biggest 
obstacles in implementing transportation 
infrastructure. This may lead to less than 
optimal conditions in planning and design 
of the station and alignment and, in turn, 
lead to negative impacts on construction, 
passenger experience and private 
development opportunities. 

What are some of the notable transportation 
projects by AECOM Indonesia?
We have a couple of recentlly completed 
projects to mention. One would be the 
Intermodal Station in BSD. This is an elevated 
bus terminal handling 18 bays, with eight 
routes extending into various parts of BSD. 
This also connects to the local commuter 

railway station by a retail activated 
pedestrian bridge for commuters travelling 
to and from central Jakarta. Below the 
terminal deck is ample area for private car 
and taxi service drop-off and pick-up. 

Flanking the terminal on one side is a 
modern market and food hall. While on 
the other side is a a future International 
Trade Centre (ITC) with integrated residential 
towers and a boutique office building with 
park-and-ride facilities. The overall master 
plan takes into account the mixed-use 
development for the remainder of the site 
and the newly opened Atma Jaya University 
next door, with implementation of walkable 
neighborhoods. Good pedestrian system 
such as dedicated pedestrian plaza, public 
easement corridor and promenade to the 
bus terminal are the examples of walkable 
neighborhood system. 

We are now undertaking the feasibility 
study and basic engineering design for 
Phase 2 and the broader development 
network of Jakarta LRT, referring to the 
railway masterplan of DKI Jakarta with PT 
Jakarta Propertindo as our client. This Phase 
2 will connect Kelapa Gading station to 
Jakarta International Stadium (JIS), which 
is planned for development by the 
government of DKI Jakarta. 

A connection to the current heavy rail 
station of Manggarai is also planned to be 
part of this Phase 2 extension. During the 
implementation of this project, our client 
also coordinates with the planning agency 
of DKI Jakarta to make sure the integration 
between other mass transit like MRT and 
BRT are well managed. 

We are also involved in the structure 
construction of Jakarta MRT section CP 
101-102, between Lebak Bulus depo to 
Cipete Station. Back in 2012, AECOM 
conducted a due diligence, feasibility study 
and basic engineering design for SHIA 
Railink. Besides railway sectors, AECOM 
Indonesia is involved in some port projects 
in the work of feasibility study and designing. 
Our clients range from KSO TPK Koja, IPC/
Pelindo, Astrindo and others. 

What are your hopes for transportation 
design and planning in Indonesia moving 
forward?
Is anyone happy with their infrastructure? 
It’s a big question. When a city’s 
infrastructure works well, we tend to take 
it for granted. But when transportation 
and utility services fail to deliver, they have 
a negative impact on our quality of life, 
on business and on the wider economy.

We know infrastructure services are under 
strain to meet growing demand and that 
investment is lagging. That is why we have 
to go back to ‘collaboration, collaboration, 
collaboration’. By creating the synergies 
that allow transit-oriented design to 
empower the user, place and function, it 
enables a more sustainable, vibrant and 
productive neighborhood, district, city and 
nation.

Image by AECOM Indonesia

Image by AECOM Indonesia
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Intermoda BSD City transportation hub

Aerial daylight view of Intermodal BSD City masterplan
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BANDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU 
– TERMINAL PENUMPANG (FASE 2)
Proyek terminal penumpang tahap kedua ini baru akan memulai 
tahap konstruksinya Januari 2020 dan diharapkan dapat dibuka 

Perkembangan kota identik dengan pertumbuhan masyarakat yang membutuhkan moda transportasi massal yang baik, selain 
juga pribadi. Untuk itu, tidak berlebihan jika pemerintah Indonesia menggenjot pembangunan infrastruktur yang terkait dengan 
transportasi. Fasilitas-fasilitas transportasi yang terkait dengan pembangunan tersebut terus digerakkan selama 5 tahun belakangan 
dan beberapa sudah bisa dirasakan masyarakat luas. Kali ini, kami menghadirkan sejumlah proyek fasilitas-fasilitas transportasi yang 
tengah dibangun di nusantara ditilik dari nilai proyek terbesar yang dicatat oleh tim Economics dan Research dari BCI Asia.

FASILITAS TRANSPORTASI

UPCOMING PROJECTS

Bandara Internasional Minangkabau

Image by beritatrans.com

pada bulan November tahun depan. Proyek milik Angkasa 
Pura II ini ditangani oleh konsultan arsitektur PT Perentjana 
Djaja yang menangani juga interiornya. Saat ini bandara 
kebanggaan masyarakat Sumatera Barat tersebut tengah 
mengalami penyelesaian tahap pertama terminal yang sama 
yang diharapkan rampung bulan September 2019. Bandara 
Internasional Minangkabau ini sendiri diakui sebagai salah 
satu bandara tersibuk di Sumatera dan melayani penerbangan 
domestik dan luar negeri. 

Lokasi: Padang Pariamanan
Konstruksi Mulai: Januari 2020
Nilai Proyek: Rp 363.950.000.000,-
Pemilik Proyek: PT Angkasa Pura II (Persero)

NAMA PROYEK KOTA
LUAS 

TANAH
(meter persegi)

MULAI 
KONSTRUKSI

(estimasi)

SELESAI 
KONSTRUKSI

(estimasi)

NILAI
PROYEK

(miliar rupiah)

JUMLAH
LANTAIPROVINSI

LUAS 
AREA

(meter persegi)

Padang 
Pariaman

Purbalingga

Kabupaten 
Kediri

Mimika

Teluk Bintuni

Timika

Yahukimo

Kepulauan Aru

Lamongan

Wakatobi

Wakatobi

Maros & Barru

Sumatera 
Barat

Jawa Tengah

Jawa Timur

Papua

Papua Barat

Papua

Papua

Maluku

Jawa Timur

Sulawesi 
Tenggara

Sulawesi 
Tenggara

Sulawesi 
Selatan

MINANGKABAU AIRPORT - PASSENGER TERMINAL 
(PHASE 2)

JENDERAL BESAR SOEDIRMAN AIRPORT

GUDANG GARAM KEDIRI AIRPORT

MOZES KILANGIN TIMIKA AIRPORT - PASSENGER 
TERMINAL (PHASE 4)

MERDEY AIRPORT

AKIMUGA AIRPORT

BASAL AIRPORT

DOBO AIRPORT

PACIRAN SEAPORT (PACKAGE 2019)

KALEDUPA SEAPORT (PHASE 2)

WANCI SEAPORT

MAROS - BARRU TRAIN STATION

33,600

7,092

10,000

21,000

1,200

1,800

1,000

2,400

500

TBC

500

2,000

3

1

2

2

1

1

1

2

2

1

1

1

45,000

513,500

26,800

28,000

5,000

5,000

5,000

3,500

5,000

3,000

800

5,000

Jan 2020

Sep 2019

Oct 2020

Jan 2019

Jun 2019

Jul 2019

Aug 2019

May 2019

Jul 2019

Aug 2019

Jul 2019

Jan 2019

Nov 2020

Jun 2020

Dec 2020

Dec 2019

Dec 2019

Apr 2020

Dec 2019

Dec 2019

Dec 2019

Dec 2019

Dec 2019

Dec 2020

363,950

350,000

150,000

90,000

40,000

25,000

20,000

19,160

27,765

21,002

11,709

123,048
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PROYEK-PROYEK LAIN DI INDONESIA YANG MEMULAI KONSTRUKSINYA PADA BULAN APRIL - JUNI 2019

Cibubur

Aceh Jaya

Sidoarjo

Bekasi

Padang Pariaman

Surabaya

Yogyakarta

Jember

Tangerang Selatan 

Tangerang

Banda Aceh

Jakarta Utara

Batam

Tangerang Selatan

10/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

13/06/2019

10/06/2019

10/07/2019

03/06/2019

10/06/2019

10/07/2019

10/06/2019

13/06/2019

17/06/2019

02/07/2019

20/06/2019

13,460,808

6,200,000

464,000

26,000

168,314

38,000

52,000

16,629

302,664

168,000

75,000

27,477

201,000

41,202

TIPE & NAMA PROYEK LOKASI NILAI PROYEK
(miliar rupiah)MULAI KONTRUKSI

Civil (Infrastructure, Township, Utilities, Transport)  
LIGHT RAIL TRANSIT (LRT) CIBUBUR - BOGOR (PHASE 2)

TEUNOM 3 HYDRO POWER PLANT (138 MW)

Residential
SUNCITY RESIDENCE APARTMENT SIDOARJO - TOWER 1

VIDA BEKASI - NATURA CLUSTER (PHASE 1)

Community/Legal/Health/Recreation
STADIUM UTAMA SUMATERA BARAT (PHASE 5)

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA - LIBRARY

Education
UNIVERSITAS GADJAH MADA - RESEARCH CENTRE LIVING 
ENVIRONMENT & SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UNIVERSITAS JEMBER - FAKULTAS PERTANIAN

Office/Exhibition
BANK MANDIRI OFFICE TOWER - BSD CITY

DIGITAL HUB BSD CITY

Industrial
KAPAL PENUMPANG RORO LINTAS SIMEULUE 
- PANTAI BARAT

RIGID INFLATABLE BOAT (PACKAGE 2019)

Retail/Hotel
CEMARA PARK RESIDENCES - SHOPHOUSES

ALAM SUTERA - WOODLAKE SHOPHOUSES

PROYEK | APRIL – JUNI 2019

Source: BCI Asia Economics & Research

Cemara Park Residences - Batam

Bank Mandiri Office Tower - BSD City

image by Sigmatech

BANK MANDIRI OFFICE TOWER – BSD CITY
Bank Mandiri sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia 
tidak pernah berhenti mengembangkan sayap untuk 
membangun property dbari di penjuru tanah air. Salah satu 
property baru mereka adalah gedung di BSD City, Tangerang 
Selatan seluas lebih dari 62.000 meter persegi. Bangunan 
ini akan didesain setinggi 25 lantai dengan 3 basement di 
bawahnya. Proyek yang diharapkan rampung tahun 2020 
mendatang ini desainnya ditangani oleh PT Airmas Asri.

image by Jayawirabuana Mediaraya



Perspektif aerial Pasar Modern Intermoda dan Terminal Intermoda BSD City 
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INTERMODA 
BSD CITY
Bumi Serpong Damai (BSD) merupakan kota mandiri yang 
dikembangkan oleh Sinar Mas Land dan dirancang dengan 
konsep “smart and creative business”. Tipologi bangunan di BSD 
terdiri dari berbagai proyek mixed-use strategis yang terus 
bertransformasi. Pada area tengah kawasan BSD City, terdapat 
variasi program dari fungsi residensial, kompleks pertokoan 
retail, perkantoran dan juga fungsi edukasi serta fungsi leisure. 
Beragam variasi program tersebut didukung oleh infrastruktur 
jalan dan tol yang terus-menerus bertransformasi. Sebagai 
bagian dari transformasi tersebut, Sinar Mas Land berupaya 
meningkatkan mobilitas penduduk dan konektivitas areanya 
dengan membarui fasilitas transportasi publiknya.

Salah satu usaha pembaruan transportasi publik ini diwujudkan 
pada proyek Intermoda BSD City, sebuah fasilitas transit-
oriented development (TOD) kategori mixed-use yang menjadi 
salah satu bagian masterplan Intermodal BSD yang didesain 
oleh PT AECOM Indonesia. Intermoda BSD City yang berada 
di pusat pengembangan kota mandiri BSD didesain sebagai 
central transportation hub, dengan moda shuttle bus BSD Link 
yang terkoneksi langsung dengan kereta api commuter line. 
Tujuan pengembangan proyek ini adalah untuk meningkatkan 
konektivitas area dan menjadi transit gateway BSD City, serta 
menjadi proyek percontohan dengan konsep “Green and 
Modern TOD” di Tangerang.
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Perspektif aerial rencana masterplan Intermodal BSD

All 3D images are proposed design by AECOM Indonesia

ONE STOP SHOP TRANSIT GATEWAY
Transportation hub merupakan fasilitas yang melayani 
perpindahan pergerakan manusia dan berbagai moda 
transportasi pada lokasi yang relatif saling berdekatan. 
Intermoda BSD City terinspirasi dari proyek transportation hub 
serupa, yaitu Patsaouras Transit Plaza di Union Station, Los 
Angeles, yang juga mengakomodasi berbagai jenis moda bus. 
Selain itu, terdapat pula skywalk sebagai akses penghubung 
Intermoda BSD City dengan eksisting Stasiun Cisauk yang 
mengakomodasi moda commuter line menuju Jakarta.
 
Massa bangunan Intermoda BSD City terdiri dari 2 lantai. 
Massa lantai 1 berupa waiting area dan kid’s playground yang 
sebagian terdiri dari area hijau untuk vegetasi dan menjulang 
hingga ke lantai 2. Sementara itu, lantai 2 merupakan area 
terminal yang didesain dengan konsep efisiensi, sustainability, 
dan landmark. Massa lantai 2 terhubung dengan Pasar Modern 
Intermoda di sisi utara melalui tiga connecting bridge dan satu 
skywalk non-AC sepanjang 300 meter menuju Stasiun Cisauk 
di sisi barat daya, menjadikannya one stop shop transit gateway 
menuju berbagai destinasi dengan lebih mudah.

Kehadiran Intermoda BSD City diperkuat dengan adanya Pasar 
Modern Intermoda. Pada lokasi yang strategis dan didukung 
dengan akses yang memadai tersebut, fasilitas urban retail ini 
dihadirkan untuk mendukung usaha kecil menengah (UKM) 

Ilustrasi peron pada terminal bus

Ilustrasi sirkulasi manusia pada peron terminal bus
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Kantin pada Pasar Modern Intermoda

DATA PROYEK
Nama Proyek
Intermoda BSD City
Lokasi
BSD City, Tangerang Selatan, 
Banten, Indonesia
Selesai
Januari 2019
Luas Tapak
30.61 ha pada Fase 1 = 3,29 ha 
yang terdiri dari 
Terminal Bus: 0,86 ha dan 
Pasar Modern: 2,43 ha
Luas Bangunan
Terminal Bus: 4.323 meter 
persegi;
Pasar Modern: 29.188 meter 
persegi
Jumlah Lantai
Terminal Bus (2 lantai): 8 meter;
Pasar Modern (3 lantai): 12 
meter
Klien/Pemilik
Sinar Mas Land

yang menawarkan produk kuliner hingga fashion. Selain 
itu, Pasar Modern Intermoda yang terdiri dari 2 lantai juga 
berfungsi untuk mendukung kelengkapan Intermoda BSD City 
dengan fasilitas kantin, klinik, lounge, musala, ruang terbuka 
hijau, kantor operasional terminal, dan toilet publik. Fasilitas 
ini juga dilengkapi dengan akses ramp untuk penyandang 
disabilitas, tangga, lift, dan booth ticketing. 

TRANSPORTATION HUB YANG DINAMIS 
Tujuan utama desain terminal sebagai transport hub pada 
proyek ini adalah untuk memudahkan mobilitas individu dan 
meminimalisasi waktu tunggu, tanpa mengurangi tingkat 
kenyamanan pengguna jasa transportasi. Dengan akses 
yang serba mudah, Intermoda BSD City dapat memberikan 
perlakuan first class kepada para penggunanya.

Bentuk lengkung pada atap merupakan focal point pada 
keseluruhan bentuk massa Intermoda BSD City. Pemilihan 
material atap terminal menggunakan kombinasi material 
baja dan Ethylene Tetra Fluro Ethylene (EFTE) yang inovatif, 
perawatannya mudah, serta sustainable dan berkualitas tinggi. 
Desain ini disesuaikan dengan kondisi iklim tropis di Indonesia 
sehingga terdapat banyak bukaan yang memungkinkan 
penghawaan alami dihadirkan optimal melalui cross ventilation. 
Keseluruhan massa Intermoda BSD City menciptakan kesan 
dinamis, dapat dikenali dan diingat oleh masyarakat umum, 

Konsultan Arsitektur
PT AECOM Indonesia
Director, Master Planning & 
Urban Design 
Sacha Schwarzkopf

Foto/Gambar
PT AECOM Indonesia dan
PT Sinar Mas Land

serta menghadirkan kualitas desain arsitektur yang lebih baik 
pada skala lokal.

Keseluruhan masterplan proyek ini didesain sebagai tempat 
tinggal, bekerja, dan menikmati hiburan dengan area 
residensial, area bisnis, edukasi, dan fasilitas hiburan yang 
terintegrasi dengan kualitas lingkungan yang sehat. Dengan 
adanya kampus baru Universitas Atma Jaya kedepannya, 
proyek Intermoda BSD City diproyeksikan menjadi sebuah 
smart creative industry hub pertama dan terbaik di kawasan 
Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) maupun 
Indonesia.

Fasad Pasar Modern Intermoda dari terminal

  53



JPO 
SUDIRMAN
Sebagai jalan arteri paling utama di Jakarta, Sudirman menjadi 
koridor penting bagi transportasi bisnis dan ekonomi. Dengan 
jalan yang sangat lebar, kebutuhan untuk mengantarkan orang 
dari sisi satu ke sisi lainnya menjadi kebutuhan sentral. Tiga buah 
Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Sudirman diperbaharui, 
tidak hanya untuk memberikan fasilitas pendukung transportasi 
bagi pengguna, dalam hal ini manusia, tetapi juga memberikan 
representasi yang estetis yang dapat mengubah kota Jakarta 
menjadi jauh lebih segar.

TIGA JPO YANG TIDAK MEMADAI
Kondisi eksisting JPO lama secara fungsi memang masih dapat 
digunakan, namun dari segi kenyamanan tidak optimal. Kondisi 
tersebut salah satunya disebabkan oleh atap yang terlalu tinggi 
sehingga air tampias saat hujan lebat turun, lantai pelat baja 
yang licin dan bergelombang sehingga membahayakan, serta 
ramp pada tangga yang terlalu curam sehingga sulit untuk 
diakses oleh kaum disabilitas. Untuk itu, Arkonin diminta 
untuk melakukan perubahan dan perbaikan, terutama pada 
aksesibilitas kaum disabilitas dan kenyamanan pengguna, 
terutama untuk 3 buah JPO pilihan di kawasan Sudirman, yakni 
Bunderan Senayan, Gelora Bung Karno (GBK), dan Polda Metro 
Jaya. Photo by Shutterstock/ Opick45
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JPO Sudirman memberikan warna lain di Jalan Sudirman sebagai salah satu fasilitas transportasi utama di Jakarta
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Efek melintir dan dinamis terinspirasi dari aktivitas di GBK

Pengolahan komposisi kulit fasad JPO ini dibuat dengan sistem modular

Ketiga JPO ini memiliki masalah yang sama yang perlu 
diselesaikan melalui kriteria desain yang baik, yakni 
memanfaatkan penggunaan konstruksi utama eksisting 
sehingga konstruksi baru di atasnya harus lebih ringan dan 
cukup kuat untuk menahan beban angin di koridor utama. 
Ajang olah raga besar Asian Games 2018 juga turut membuat 
proyek JPO ini harus dipercepat, meski kemudian tenggatnya 
digeser hingga Februari 2019. 

Desain dan penataan cahaya JPO Sudirman ini datang dari 
Arkonin yang berkolaborasi dengan konsultan arsitektur 
Pavilion 95. Sementara itu, penanganan aspek engineering yang 
terdiri dari struktur, mekanikal dan elektrikal, serta quantity 
surveyor dilakukan oleh Arkonin. 

GBK YANG MENGINSPIRASI
Konsep pengulangan dengan materi fasad yang ringan menjadi 
salah satu solusi untuk mengatasi jadwal kerja yang padat. 
Pengembangannya menjadi spirit of place di mana JPO ini 
mengikuti konsep desain kawasan Senayan, terutama GBK 
yang kemudian dijadikan focal point koridor proyek tersebut. 
Dinamika kegiatan warga Jakarta, baik bekerja, berpindah, dan 
berolahraga menjadi titik utama desain. 

Photo by Shutterstock/ Agungky

Photo by Shutterstock/ Ricca Novia
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Dengan tata pencahayaan yang terencana baik, JPO ini menarik saat malam hari

DATA PROYEK
Nama Proyek
Jembatan Penyeberangan Orang 
(JPO) Sudirman
Lokasi
Bunderan Senayan, Gelora Bung 
Karno (GBK), dan Polda Metro 
Jaya – Sudirman
Selesai
2019
Klien/Pemilik
Dinas Bina Marga Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta
Konsultan Arsitekur
Arkonin
Principal Architect
Achmad Noerzaman
Team Leader
Firman S. Herwanto
Project Manager
Salman Alfaris
Tim Arsitek
Fiyonda Kokarkin
Cahyo W Candrawan
Arief Kurniawan
Naufal Imaduddin
Konsultan Sipil & Struktur
Arkonin

GBK yang erat dengan aktivitas tersebut menjadi inspirasi 
dalam pengolahan komposisi kulit fasad JPO yang dibuat 
dengan sistem modular. Ketiga JPO ini dibuat seragam, kecuali 
pada simpul GBK yang dibuat lebih menggelora dengan teknik 
melintir atau terpilin sebesar 4,5 derajat pada masing-masing 
modulnya. Kehadiran modul-modul bak cincin ini sekaligus 
memberikan pemisah yang memungkinkan JPO baru tersebut 
memberikan suasana skyline baru di koridor Sudirman yang 
sebelumnya tidak terasa.

PROSES PENGERJAAN
Tampilan eksterior proyek ini tidak hanya berbeda dengan JPO 
lain pada umumnya, tetapi juga memiliki performa yang lebih 
baik. Penggunaan atap solid polycarbonate yang melengkung 
memberikan proteksi terhadap kemungkinan tampias hujan. 
Selain itu, pemanfaatan UV coating pada permukaannya juga 
membuat suhu di atas JPO tidak terlalu tinggi. Material lantai 
decking yang memanfaatkan GRM dengan gap 5 milimeter 
memberikan suasana yang lebih hangat, tidak keras, dan 
menghindari adanya geNangan air bila terjadi tampias. 

Sementara itu, pemanfaatan cincin sandwich panel warna putih 
yang dilengkapi dengan penataan cahaya dengan RGB LED yang 

Konsultan Mekanikal & 
Elektrikal 
Arkonin
Konsultan Pencahayaan 
Agust Danang Ismoyo
Boby Rana
Nurul Azizah
Foto/Gambar
Shutterstock

dapat berubah warna sesuai kebutuhan juga ikut mempercantik 
JPO ini secara keseluruhan. Melakukan pembangunan di 
jalan protokol ibukota menjadi salah satu tantangan selama 
3 bulan proses pengerjaannya. Proses re-installment trotoar 
dan penebalan aspal menjelang Asian Games 2018 telah 
menciptakan ukuran clearance di JPO menjadi berubah dari 
ukuran awal sehingga harus dilakukan penyesuaian terhadap 
desain cincin eksterior dengan pembuatan tumpuan baru. 
Demikian halnya dengan pemilihan tipe lift yang harus memiliki 
pit lift dangkal (40-50 cm saja). 

Dinas Bina Marga DKI Jakarta selaku pemilik proyek 
mengharapkan agar selain faktor kenyamanan, Arkonin juga 
harus memanfaatkan kembali konstruksi utama jembatan lama 
(tiang dan girder baja, termasuk ramp) dengan fokus peremajaan 
pada bagian fasad. Kendati demikian, Arkonin menganggap 
bahwa kondisi lantai dan penutup atap juga menjadi titik 
berat lain yang ingin diselesaikan. Apalagi mengingat bahwa 
kondisi ramp yang ada sudah tidak memenuhi syarat dan 
membahayakan sehingga perlu dilakukan penambahan lift pada 
kedua sisinya.

Photo by Shutterstock/ Ricca Novia
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Gedung A yang merupakan massa bangunan utama sebagai fasilitas MICE

RUMAH 
ATSIRI 
INDONESIA
Seperti di banyak kabupaten di Indonesia yang kaya akan 
destinasi wisata menarik yang jarang dikenal masyarakat 
kota, maka Kabupaten Karanganyar di Jawa Tengah 
juga memiliki tujuan liburan baru bernama Rumah Atsiri 
Indonesia. Berada di dataran tinggi yang sejuk di Desa 
Plumbon, Tawangmangu, sekitar 40 kilometer dari Solo, 
berdiri sebuah kawasan edu-recreation terpadu dengan 
tema minyak atsiri, bahan dasar wewangian dan minyak 
gosok yang tidak banyak diketahui kalangan umum. 

Dibangun di atas tanah seluas 2,3 hektar pada ketinggian 
750 meter dari atas permukaan laut, Rumah Atsiri awalnya 
merupakan pabrik minyak atsiri bernama Citronella yang 
dibangun para era Presiden Soekarno pada tahun 1963. 
Pada zamannya, bangunan ini rencananya akan dijadikan 
pabrik minyak atsiri terbesar di Asia.
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Lobby dan ruang pameran temporer Rumah Atsiri

Laboratorium Sains pada lantai 1 dan Merchandise Shop pada lantai 2

PEMANFAATAN POTENSI EKSISTING
Dalam pembangunan ulang Rumah Atsiri yang didesain lewat 
kolaborasi timtiga dan Studio-Kita, tim desain melakukan riset 
awal tentang sejarah berdirinya, termasuk maksud, tujuan, 
dan fungsi bangunan ini kala itu. Sejarah tersebut diolah dan 
ditransformasikan pada fungsi baru yang dibutuhkan oleh 
pemilik saat ini. Pengembangan baru tersebut memanfaatkan 
seoptimal mungkin potensi eksisting yang ada untuk 
menampung fasilitas-fasilitas yang telah direncanakan. 

Filosofi desainnya lahir dari benang merah kesejarahan 
bangunan eksisting terhadap pengembangannya hingga 
pada fungsi barunya. Kendati Rumah Atsiri lama ini tidak 
masuk dalam bangunan cagar budaya, namun pengembangan 
desainnya tetap menghormati keberadaan wujud aslinya 
dengan membuat seminimal mungkin intervensi desain dan 
perubahan. Material baru sengaja dibuat kontras untuk menjadi 
pembeda zaman pada fisik bangunan. Desain barunya dikreasi 

seoptimal mungkin agar tidak menutupi bangunan lamanya 
dengan menempatkannya hanya dengan posisi menempel atau 
bersinggungan saja.

HARMONY IN DIVERSITY
Tema yang ditonjolkan pada proyek ini adalah “harmony in 
diversity”, di mana bangunan lama tetap menjadi identitas 
yang dipertahankan dan dominan. Salah satu aksen kuat 
yang menjadi focal point pada bangunan utama Rumah Atsiri 
adalah material kerawang yang mendominasi fasad bangunan 
lama. Sementara, material lain yang sengaja dihadirkan secara 
kontras adalah baja, besi, kayu, dan kaca.

Pada proses pengerjaannya, tim desain dan kontraktor harus 
bekerja sama untuk mentransformasikan bangunan lama 
ke fungsi baru tanpa membongkar struktur sebelumnya. 
Perpaduan dari pemakaian bahan bangunan dari struktur lama 
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Green House pada Rumah Atsiri

Rumah Atsiri Resto yang dikelilingi Marigold Plaza

dan baru yang bersifat penambahan juga diusahakan untuk 
tetap terjaga harmoninya. Hal ini juga menjadi tantangan 
terbesar, sekaligus menjadi hal yang sangat menarik pada 
proyek ini.

DUA TAHAP PEMBANGUNAN
Sebagai bangunan pariwisata edukasi terpadu dengan tema 
minyak atsiri (essential oil), proyek ini dibangun dalam dua tahap 
pengerjaan. Tahap pertama sudah selesai, meliputi Rumah 
Atsiri Science Lab yang terdiri dari Citronella science lab, ruang 
laboratorium R&D, ruang workshop, serta ruang penyulingan 
(destilasi). Bangunan kedua adalah sebuah museum yang terdiri 
dari Taman Koleksi dan museum itu sendiri. Bangunan ketiga 
merupakan kawasan komersial, berupa restoran dan ruang 
meeting. Bangunan terakhir di pembangunan tahap pertama 
adalah Rumah Atsiri Shop yang memuat fungsi ritel, seperti 
merchandise dan perfumery shop. 

Rencananya, kawasan ini juga akan berkembang melalui tahap 
kedua dengan penambahan fasilitas bangunan production 
house, Roz Tea Café, coffee shop, greenhouse yang diberi nama 
Rozmarin Appointment Dining, bangunan spa dan aromaterapi, 
serta fasilitas MICE (Meeting, Incentive, Convention and 
Exhibition). Jika bangunan-bangunan tahap pertama sudah 
selesai dan dibuka untuk umum, maka tahap kedua baru akan 
dibuka pada tahun 2021 mendatang.

DATA PROYEK
Nama Proyek
Rumah Atsiri Indonesia
Lokasi
Jl. Watusambang, Plumbon, 
Tawangmangu, Kabupaten 
Karanganyar, Jawa Tengah
Selesai
Tahap 1: 2018
Tahap 2: 2020
Luas Area
2,3 hektar
Luas Bangunan
Tahap 1: 9.745 meter persegi
Tahap 2: 8.910 meter persegi
Jumlah Lantai
4 lantai
Klien/Pemilik
PT Rumah Atsiri Indonesia
Konsultan Arsitektur
Timtiga + Studio-Kita
Konseptor
Ir Paulus Mintarga
Tim Arsitek
Joko Haryanto (timtiga), Stefany 
Windira (timtiga), Yesi Verawati 
(timtiga). Ivan CH (Studio-Kita) & 
Erick VH (Studio-Kita)

Konsultan Desain Interior 
Timtiga + Studio-Kita
Konsultan Sipil & Struktur
PT Prima Graha Santosa
Konsultan Mekanikal & 
Elektrikal 
timtiga
Konsultan Pencahayaan
timtiga
Konsultan Lanskap
timtiga
Kontraktor Utama
PT Prima Graha Santosa
Foto/Gambar
PT Rumah Atsiri Indonesia
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BRS Fire Curtain kami mengkhususkan diri dalam merancang 
dan menerapkan sistem perlindungan kebakaran untuk 
bangunan apa pun dengan ukuran apa pun, apakah itu 
domestik, komersial, atau industri.

BRS Fire Curtain adalah alternatif yang aman untuk pencegah 
kebakaran, tidak mencolok, hemat biaya, dan sistem sprinkler. 
Jika terjadi kebakaran, tirai api akan menutupi otomatis area 
yang terkena dampak, untuk mencegah penyebaran asap dan 
panas. Dengan cara ini, wabah yang relatif kecil tidak dibiarkan 
meningkat menjadi bencana skala penuh, dan semua penghuni 
bangunan dapat mengungsi dengan cepat, aman, dan efisien.

Sistem pencegah kebakaran untuk bangunan, hingga solusi 
sementara untuk lokasi konstruksi, kami memiliki tirai api yang 
sesuai dengan setiap bangunan dan setiap anggaran.

FITUR
BRS FIRE CURTAIN

Tahan Api 1000°C (Megukur ketahanan api selama 2 jam).
Dibangun dengan sistem pintu geser keluar yang unik.
Tira Api otomatis
Terbuat dari Kain tahan Api.
Keselamatan bagi anak, orang tua & orang berkebutuhan khusu
Dibuat oleh bahan setengah terlihat.
Tebal : 0.6 - 0.8 mm.
Berat : 0.6 - 0.8kg/M2.

REFERENSI PROJEK
BRS FIRE CURTAIN

Ciputra World 1 Kuningan
Sequis Tower
BPTN Tower Mega Kuningan
WTC 3 Building

CIBIS Office
1 Park Avenue
Verde 2
Bahana Tower
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CIRCLE CURTAIN

CURVE CURTAIN

Jakarta Jl. Pintu Besar Selatan No. 93, Jakarta Barat. T : (021) 6909893/ 6906788. E :  biru_int@biruindonesia.com

Surabaya Jl. Raya Sinojawar No. 35E. T : (031) 99142878/ 99147698. E :  sby@biruindonesia.com
Medan Jl. Sutomo. T : (061) 4569907. E : mdn@biruindonesia.com. Jl. Asia. T : (061) 7365785/ 7365786. E : asiamedan@biruindonesia.com

www.biruindonesia.com I www.brsrollingdoor.com

BRS Fire Curtain kami mengkhususkan diri dalam merancang 
dan menerapkan sistem perlindungan kebakaran untuk 
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Jika terjadi kebakaran, tirai api akan menutupi otomatis area 
yang terkena dampak, untuk mencegah penyebaran asap dan 
panas. Dengan cara ini, wabah yang relatif kecil tidak dibiarkan 
meningkat menjadi bencana skala penuh, dan semua penghuni 
bangunan dapat mengungsi dengan cepat, aman, dan efisien.

Sistem pencegah kebakaran untuk bangunan, hingga solusi 
sementara untuk lokasi konstruksi, kami memiliki tirai api yang 
sesuai dengan setiap bangunan dan setiap anggaran.
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Terbuat dari Kain tahan Api.
Keselamatan bagi anak, orang tua & orang berkebutuhan khusu
Dibuat oleh bahan setengah terlihat.
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BRS Fire Curtain kami mengkhususkan diri dalam merancang 
dan menerapkan sistem perlindungan kebakaran untuk 
bangunan apa pun dengan ukuran apa pun, apakah itu 
domestik, komersial, atau industri.
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kebakaran, tidak mencolok, hemat biaya, dan sistem sprinkler. 
Jika terjadi kebakaran, tirai api akan menutupi otomatis area 
yang terkena dampak, untuk mencegah penyebaran asap dan 
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BRS Fire Curtain kami mengkhususkan diri dalam merancang 
dan menerapkan sistem perlindungan kebakaran untuk 
bangunan apa pun dengan ukuran apa pun, apakah itu 
domestik, komersial, atau industri.

BRS Fire Curtain adalah alternatif yang aman untuk pencegah 
kebakaran, tidak mencolok, hemat biaya, dan sistem sprinkler. 
Jika terjadi kebakaran, tirai api akan menutupi otomatis area 
yang terkena dampak, untuk mencegah penyebaran asap dan 
panas. Dengan cara ini, wabah yang relatif kecil tidak dibiarkan 
meningkat menjadi bencana skala penuh, dan semua penghuni 
bangunan dapat mengungsi dengan cepat, aman, dan efisien.
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sesuai dengan setiap bangunan dan setiap anggaran.
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BRS Fire Curtain kami mengkhususkan diri dalam merancang 
dan menerapkan sistem perlindungan kebakaran untuk 
bangunan apa pun dengan ukuran apa pun, apakah itu 
domestik, komersial, atau industri.
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Jika terjadi kebakaran, tirai api akan menutupi otomatis area 
yang terkena dampak, untuk mencegah penyebaran asap dan 
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meningkat menjadi bencana skala penuh, dan semua penghuni 
bangunan dapat mengungsi dengan cepat, aman, dan efisien.
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BRS Fire Curtain kami mengkhususkan diri dalam merancang 
dan menerapkan sistem perlindungan kebakaran untuk 
bangunan apa pun dengan ukuran apa pun, apakah itu 
domestik, komersial, atau industri.

BRS Fire Curtain adalah alternatif yang aman untuk pencegah 
kebakaran, tidak mencolok, hemat biaya, dan sistem sprinkler. 
Jika terjadi kebakaran, tirai api akan menutupi otomatis area 
yang terkena dampak, untuk mencegah penyebaran asap dan 
panas. Dengan cara ini, wabah yang relatif kecil tidak dibiarkan 
meningkat menjadi bencana skala penuh, dan semua penghuni 
bangunan dapat mengungsi dengan cepat, aman, dan efisien.
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BRS Fire Curtain kami mengkhususkan diri dalam merancang 
dan menerapkan sistem perlindungan kebakaran untuk 
bangunan apa pun dengan ukuran apa pun, apakah itu 
domestik, komersial, atau industri.

BRS Fire Curtain adalah alternatif yang aman untuk pencegah 
kebakaran, tidak mencolok, hemat biaya, dan sistem sprinkler. 
Jika terjadi kebakaran, tirai api akan menutupi otomatis area 
yang terkena dampak, untuk mencegah penyebaran asap dan 
panas. Dengan cara ini, wabah yang relatif kecil tidak dibiarkan 
meningkat menjadi bencana skala penuh, dan semua penghuni 
bangunan dapat mengungsi dengan cepat, aman, dan efisien.
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BRS Fire Curtain kami mengkhususkan diri dalam merancang 
dan menerapkan sistem perlindungan kebakaran untuk 
bangunan apa pun dengan ukuran apa pun, apakah itu 
domestik, komersial, atau industri.
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kebakaran, tidak mencolok, hemat biaya, dan sistem sprinkler. 
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yang terkena dampak, untuk mencegah penyebaran asap dan 
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meningkat menjadi bencana skala penuh, dan semua penghuni 
bangunan dapat mengungsi dengan cepat, aman, dan efisien.
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Fasad eksterior Dialoog Banyuwangi
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HOTEL 
DIALOOG 
BANYUWANGI
Banyuwangi, sebuah kabupaten di ujung Jawa Timur, 
belakangan ini mulai berkembang. Salah satu sektor yang mulai 
berkembang di kabupaten Banyuwangi adalah pariwisata. 
Semenjak beroperasinya bandara Blimbingsari, sektor 
pariwisata di kabupaten ini terus meningkat. Dengan potensi 
alam yang memukau, Banyuwangi menawarkan berbagai 
wisata alam yang didukung dengan hadirnya fasilitas hospitality 
pendukung sektor pariwisata.

Salah satu fasilitas hospitality yang ada di Banyuwangi adalah 
Hotel Dialoog Banyuwangi yang didesain oleh NXST Architects 
Planner Interiors. Proyek ini merupakan hotel generasi baru 
dengan DNA dari grup hotel Alila yang terletak di tepi pantai 
dan memiliki pemandangan indah melintasi Selat Bali. 

MENGANGKAT ELEMEN LOKAL
Sebagai hotel yang memiliki kesinambungan dengan grup Alila, 
NXST yang telah memiliki pengalaman luas dengan hotel-
hotel Alila di Bali ditunjuk oleh klien yang tergabung dengan 
grup Alila untuk mendesain Dialoog Banyuwangi. Desain 
dari NXST diharapkan dapat menciptakan kesan ruang yang 
mencerminkan tipe hotel baru. Konsep desainnya adalah 
untuk mengembangkan hotel resor dengan sentuhan modern 
dan kontemporer yang mencerminkan lingkungan alam dan 
mengintegrasikan aspek elemen desain lokal Banyuwangi 
dalam desain arsitektur dan interiornya.
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Beach club yang terdiri dari kolam renang dan beach bar

Brand Dialoog menjunjung tinggi komitmen untuk menghargai 
dan menghormati setiap individu, termasuk nilai-nilai budaya 
setempat. Maka dari itu, NXST mendesain Dialoog Banyuwangi 
dengan sebuah pendekatan khusus kepada masyarakat lokal 
dan lingkungan alamnya, seperti menumbuhkan fasilitas praktik 
hijau serta pembelajaran masyarakat melalui pengalaman 
yang dikuratori oleh manajemen hotel untuk para tamu untuk 
memahami masyarakat setempat.

KONSEP MASSING DAN MATERIAL 
Konsep massing Dialoog Banyuwangi yang berada di tepi pantai 
didesain dengan 3 blok massa utama untuk memanfaatkan 
pemandangan pantai yang indah di sisi timur tapaknya. Ketiga 
blok massa utama tersebut dapat mengakomodasi kebutuhan 
ruang hingga 116 unit kamar. Tata ruang kamarnya dibuat 
sederhana dan menerapkan gaya kontemporer dengan 
sentuhan Jawa melalui pemanfaatan kain dan karya seni. Setiap 
kamar hotel memiliki pemandangan ke pantai, termasuk semua 
kamar standar. Sementara itu, kamar tipe suites yang terletak di 
ujung 2 blok dibuat menghadap ke laut secara langsung. Desain 
tata ruang dan sirkulasi sederhananya secara keseluruhan 
terintegrasi dengan restoran yang juga menghadap ke arah 
pantai.

Pemilihan materialnya menggunakan bahan-bahan lokal 
Indonesia, mulai dari produk sanitary, kayu, batu, ubin semen, 
serta beton bermotif khusus. Sementara itu, beberapa material 
yang ditonjolkan pada proyek ini, antara lain adalah cement 
tile, andesite crazy paving, custom concrete roster, textured grey 
and white paint in ‘super graphic’, skim coat to column and wall, 
teakwood panelling, river stone cladding, dan synthetic woven 
panel.

SENTUHAN RESOR
Dengan desain arsitektur dan interiornya yang menarik, 
Dialoog Banyuwangi ditargetkan bagi anak muda sebagai 
market di Indonesia yang gemar berpergian, mencari destinasi, 
dan pengalaman baru di Indonesia dengan kemewahan yang 
terjangkau. Kemewahan ini didukung dengan berbagai fasilitas 
yang ada di hotel ini, seperti restoran dengan konsep open air, 
beach bar, fitness centre, infinity pool dengan pemandangan 
pantai dan laut, dan spa. Selain itu juga terdapat ballroom dan 
area pre-function, termasuk cabana di tepi laut dengan kapasitas 
mencapai 500 orang.

Sementara itu, fitur utama yang ditonjolkan pada proyek ini 
adalah view yang difokuskan menghadap pantai. Pada saat 
kedatangan, tamu diarahkan untuk berjalan melalui rumah 
tradisional joglo menuju area lobi utama dengan pemandangan 
leluasa berupa vegetasi pohon kelapa dan halaman rumput 
yang mengarah ke Selat Bali sebagai titik fokus. 

Fasad Dialoog Banyuwangi dilengkapi dengan concrete roster 
dengan pola ‘super graphic’. Penataan lanskapnya dijaga tetap 
polos dengan mempertahankan pohon kelapa eksisting, serta 
dilengkapi dengan ranjang melingkar pada area Anggrek 
Kalajengking untuk bersantai. Taman utamanya mengarah 
ke dek kolam renang, sementara restorannya memiliki fitur 
beton sederhana dengan ubin dan meja dari lantai semen yang 
memberikan aksen tekstur dan warna. Perpaduan restoran, dek 
kolam renang, dan beach bar membentuk fasilitas dan suasana 
beach club di depan pantai.
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Restoran dengan konsep open air yang menghadap ke pantai

Wedding pavilion

DATA PROYEK
Nama Proyek
Hotel Dialoog Banyuwangi
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Charles Salter, Silvia Tasani, Thy 
Tran, Sasria
Konsultan Desain Interior
PT NXST Architects Planner 
Interiors
Principal Designer
Charles Salter, Shinta Siregar, 
Mala Silviani, Nicolaus 
Koencoro, Rinjani Wana Fajria
Konsultan Sipil & Struktur
PT Biro Design Wardhana

Konsultan Mekanikal dan 
Elektrikal 
PT Elmes
Quantity Surveyor
PT Reynolds Partnership
Lighting Consultant
Konsep desain oleh PT NXST, 
in-house design oleh klien
Green Building Consultant
PT NXST, in-house design oleh 
klien
Konsultan Lanskap
PT NXST + Pesona Selaras 
Indonesian
Kontraktor
PT Wijaya Kusuma - Structure, 
Architecture + Plumbing + FF
PT Sinar Arta Mulia - Electrical 
+ Vac
PT 3d Net Work - It + Electronic
Interior Fit-Out Contractor
PT Tricon - Finishing Interior
PT Romi Violeta - Work Interior 
dan beberapa Loose Furniture
Wicker Kane Garcia - Loose 
Furniture Restaurant
Didu - Bar Furniture + Terrace 
Chairs
Foto/Gambar
PT NXST Architects Planner
Interiors dan @socialjunkee
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Kamar tipe Suite

Kamar tipe Deluxe Ocean
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Loster dan tangga

Masterplan Dialoog Banyuwangi
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GEREJA 
OIKUMENE 
SAJAU
Sebagai fasilitas peribadatan umat kristiani, gereja dapat 
merepresentasikan respon arsitekturalnya melalui berbagai 
aspek. Dua di antaranya adalah aspek alam dan budaya, seperti 
yang diterapkan pada gereja Oikumene di Sajau, Kalimantan 
Utara. Gereja yang didesain oleh TSDS Interior Architects ini 
merespon alam dan budaya melalui penggunaan material dan 
arsitektur tradisional Kalimantan. 

ADAPTASI ARSITEKTUR RUMAH BETANG
Gereja Oikumene Sajau berada di perbukitan perkebunan sawit 
dan karet di Sajau, Kalimantan Utara. Tapak gereja ini berada di 
level tanah paling tinggi di perbukitan tersebut, di mana proyek 
ini merupakan hasil dari program corporate social responsibility 
(CSR) dari perusahan perkebunan PT Kayan Makmur Sejahtera 
sebagai fasilitas peribadatan bagi umat Kristen, khususnya 
karyawan perkebunan dan warga sekitar. Gereja ini bisa 
digunakan oleh umat kristiani secara general (oikumenis).

Bentuk massa Gereja Oikumene mengadaptasi bentuk Rumah 
Betang sebagai bangunan arsitektur tradisional Kalimantan. 
Adaptasi ini terlihat di bagian atap dan dinding gereja yang 
miring. Atap miring yang ditopang dinding tersebut juga memiliki 
makna filosofis mengenai bagaimana Tuhan menyelamatkan 
manusia dari dosa.
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Fasad utama Gereja Oikumene Sajau dengan kayu bengkirai dan meranti sebagai material dominan
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Interior Gereja Oikumene Sajau

Selasar dengan railing pada ketiga sisi fasad Detail atap

Detail pintu dengan aksen salib
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OPTIMALISASI DETAIL DAN MATERIAL KAYU
Secara visual, gereja ini menciptakan kesan yang dekat dengan 
lingkungan sekitar karena menggunakan material alam kayu 
yang identik dengan rumah tradisional Kalimantan. Material 
yang dominan digunakan pada gereja ini adalah kayu bengkirai 
dan meranti yang juga merupakan hasil produksi dari sawmill di 
kawasan perkebunan ini.

Pembuatan detail bangunan dan fabrikasi kayu itu merupakan 
proses yang dinilai menarik pada proyek ini. Proses tersebut 
memerlukan waktu yang lama untuk pengadaan kayu bengkirai 
sehingga sempat disubstitusi dengan kayu RC. Terdapat pula 
kendala berupa modul kayu dari sawmill yang tidak presisi 
sehingga memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan 
ukuran yang sesuai. Selain itu, lokasi yang cukup jauh dari 
ibukota dan penyaluran logistik dinilai cukup berat, terlebih 
dengan kondisi akses yang kurang baik, merupakan tantangan-
tantangan lain yang harus diatasi saat pembangunan gereja ini.

Bangunan Gereja Oikumene Sajau ini memiliki orientasi barat-
timur dan punya keunikan pada bentuk massa-nya. Pada 
ketiga sisi fasad, terdapat selasar yang dibatasi dengan railing 
kayu. Kaca berbentuk salib yang dapat memasukkan cahaya 
matahari ke dalam bangunan diletakkan pada sisi eksterior yang 
menghadap ke altar. Cahaya yang masuk ke dalam bangunan 
ini menghadirkan suasana interior yang dramatis. Secara 
keseluruhan, gereja yang didesain secara sederhana namun 
apik ini juga dapat menciptakan kesan dekat dengan lingkungan 
sekitar.

DATA PROYEK
Nama Proyek
Gereja Oikumene Sajau
Lokasi
Sajau, Kalimantan Utara
Selesai
Agustus 2018
Luas Bangunan
277 meter persegi
Jumlah Lantai
1 lantai
Tinggi Bangunan
10 meter
Klien
KPP Group
Konsultan Arsitektur
TSDS Interior Architects
Principal Architect
Tony Sofian
Konsultan Desain Interior
TSDS Interior Architects
Principal Architect
Tony Sofian
Konsultan Pencahayaan
Orly

Konsultan Lanskap
TSDS Interior Architects
Kontraktor
Emuna
Kontraktor Fit-Out Interior
Emuna
Foto/Gambar
Mario Wibowo Photography
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1 : 100

DENAH LANTAI DASAR

A

INFORMATION

01

-

-

-

& MEZANINE

01

Structural Engineer

Mechanical & Electrical Engineer

Client - Project Manager

Architecture & Interior

Jangan mengukur dimensi dari gambar
Semua ukuran di lapangan harus diverifikasi sebelum konstruksi
Semua perubahan harus dilaporkan.
Semua ukuran dalam milimeter kecuali di tulis dalam ukuran lain.
Gambar di baca dengan gambar dan dokumen terkait.

Catatan:

THBLTG
PERBAIKAN / REVISION

DIGAMBAR
DRAWN BY

DI PERIKSA
CHECKED BY

DI SETUJUI
APPROVED BY

DIKELUARKAN UNTUK / ISSUED FOR :

KODE GAMBAR
DRAWING CODE

NO. GAMBAR
DRAWING NO

NO. LEMBAR
PAGE NO

NAMA GAMBAR
DRAWING TITTLE

KETERANGAN
DESCRIPTION

Interior & Architecture Consultant
Ruko The ICON Jl. Cluster Horizon Broadway Blok M5/25,
BSD City Tangerang Selatan 15345
www.tsds.co.id

SKALA
SCALE

PROYEK
PROJECT

GEREJA OIKUMENIS
SAJAU

KAYAN
MAKMUR
SEJAHTERA

-

-

-

  73



VGI 
HOUSE
Hunian merupakan salah satu aspek vital bagi manusia 
sebagai tempat tinggal dan bertumbuh. Dengan demikian, 
hunian perlu didesain sebaik mungkin agar penghuni 
dapat tinggal dan berproses di dalamnya dengan nyaman. 
Salah satu hunian yang didesain dengan baik, kendati 
memiliki lahan yang terbatas sebagai rumah tapak adalah 
VGI House. Rumah tinggal ini menerapkan konsep void 
untuk menghadirkan kenyamanan hunian melalui sirkulasi 
penghawaan dan pencahayaan alami yang optimal.

KONSEP VOID
VGI House merupakan sebuah proyek residensial 
karya Pranala Associates yang terletak di Jakarta Utara. 
Keterbatasan lebar lahan yang relatif sempit, yaitu 9 meter, 
menjadi tantangan desain tersendiri untuk menciptakan 
ruang yang sehat dan nyaman di dalam hunian ini. Sirkulasi 
udara dan pencahayaan alaminya menjadi titik berat dalam 
desain ini sehingga konsep rumah void diimplementasikan 
dengan tujuan menciptakan pencahayaan dan penghawaan 
alami yang baik melalui cross ventilation.
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Area kitchen and dining room yang menggunakan material dan pencahayaan bernuansa hangat di lantai 1
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Tampak depan VGI House Seating area pada area void di lantai 2 dan 3

Konsep rumah void terbukti efektif dan menjadi jawaban atas 
permasalahan hunian dengan tapak sempit. Terdapat tiga 
buah void utama pada VGI House, di mana udara ditarik dari 
void yang terletak di area entrance lalu dialirkan menuju void 
yang berada di tengah hunian yang menghubungkan lantai 
satu dengan lantai dua. Kemudian, terdapat void yang berada 
di bagian belakang hunian dan menghubungkan lantai dasar 
dengan lantai satu. 

Penempatan void pada area-area tersebut dimaksudkan untuk 
memastikan udara dapat mengalir dengan baik pada ruang-
ruang utama yang sering digunakan. Selain tiga buah void utama 
tersebut, terdapat juga void-void kecil dengan skylight sehingga 
cahaya dapat masuk ke dalam ruang. Desain ini berdampak pada 
penggunaan lampu dan air conditioner yang dapat diminimalisir 
oleh penghuni.

PENDENAHAN DAN EKSPOS MATERIAL
Sebagai hunian yang menjadi tempat penghuninya tinggal dan 
bertumbuh, pendenahan menjadi aspek yang sangat signifikan 
dalam desain. Denah menjadi kunci keterhubungan dan sinergi 
antara ruang publik, privat, dan servis. 

VGI House terdiri dari 3 lantai: lantai dasar, lantai satu, dan 
lantai dua, di mana lantai dasar dijadikan ruang servis yang 
terdiri dari garasi, dapur, dan kamar asisten rumah tangga. 
Lantai satu didesain sebagai ruang publik, seperti ruang tamu 
dan ruang keluarga. Sementara itu, lantai dua didesain sebagai 
ruang privat, berupa kamar tidur dan ruang belajar.

Penggunaan material pada VGI House didominasi dengan 
beton ekspos. Penggunaannya sebagai material dominan dalam 
hunian yang juga memiliki fungsi untuk menurunkan suhu 
ruangan. Untuk memberikan suasana natural pada hunian, 
material beton ekspos yang dingin dan kaku dipadukan dengan 
material kayu dan batu alam, serta kaca transparan. 

Di dalam ruang, material beton yang kaku dipadukan dengan 
penggunaan furnitur dengan material kayu yang bernuansa 
natural dan hangat. Pada sisi eksterior, fasad dinding beton 
ekspos dikombinasikan dengan sebagian dinding yang dicat 
warna putih. Warna dan material dinding fasad yang kaku 
dipadankan dengan material kayu yang digunakan pada plafond 
dan kisi-kisi ventilasi sehingga kesan natural dan indah tetap 
menaungi hunian seluas 523,3 meter persegi ini.
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Seating area pada area void di lantai 2 dan 3 Void sebagai penghubung area Pantry Dining dengan Living Area yang terletak di lantai 
yang berbeda

Area tangga dengan material kayu dan pencahayaan yang menciptakan suasana 
hangat

Pemanfaatan lahan terbuka yang terbatas sebagai perpanjangan area Pantry Dining

DATA PROYEK
Nama Proyek
VGI House
Lokasi
Jakarta Utara
Luas Area
288 meter persegi
Luas Bangunan
523,3 meter persegi
Jumlah Lantai
3 
Ketinggian Lantai
12 meter
Jumlah Ruang
4 kamar tidur
Konsultan Arsitek
Pranala Associates
Principal Architect
Ronald Pallencaoe & Erick 
Laurentius
Konsultan Desain Interior
Pranala Associates

Principal Designer
Ronald Pallencaoe & Erick 
Laurentius
Konsultan Sipil & Struktur
Handiyanto Dwikarya
Konsultan Lighting
Lentera Art Lighting
Konsultan Lanskap
Larch Studio
Kontraktor Utama
Handoko
Interior Fit-Out Contractor
Toto & Mario Adipurbo 
Foto/Gambar
Mario Wibowo Photography
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Denah Dasar

1 2

void

void

Denah Lt 1

void

1 2

void
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void
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Denah Lantai Dasar Denah Lantai 1 Denah Lantai 2

Mekanisme cross ventilation yang dapat ditunjukkan melalui gambar potongan
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BCI ASIA IDA 2019 - INDONESIA
Interior adalah bagian integral yang sulit dipisahkan dari pengalaman hidup, bermain, dan bekerja sehingga desain 
ruang interior pada dasarnya melampaui estetika atau fungsi semata. Interior juga menciptakan ruang untuk 
kenyamanan dan kesejahteraan penghuninya. Bagaimana ruang dapat membuat orang merasakan kenyamanan 
dan memiliki dampak terhadap kesehatan penghuninya menjadi sama pentingnya dengan bagaimana ruang itu 
ada, berwujud, dan berfungsi.

BCI Asia Interior Design Awards tahun ini berusaha untuk mengenali desain arsitektur interior yang luar 
biasa secara estetika, fungsional, dan ergonomis. Kompetisi kali ini merupakan kesempatan luar biasa untuk 
memamerkan ide-ide kreatif dan mempromosikan keunggulan para peserta dalam merancang ruang interior yang 
luar biasa. Kompetisi ini juga merupakan kesempatan yang tepat untuk menghasilkan kesadaran terhadap desain 
yang bertanggung jawab (kepada manusia, ekonomi, lingkungan, serta etika) dan pentingnya desain yang baik 
bagi masyarakat kita.

Kompetisi ini diperuntukkan bagi proyek-proyek yang selesai dibangun mulai 1 Januari 2017 hingga 31 Desember 
2018. Terdapat 7 kategori yang dipertandingkan, bertambah dari penyelenggaraan-penyelenggaraan BCI Asia 
IDA sebelumnya, yakni Living (hunian), Learning (institusi), Working (komersial dan publik), Retailing (ritel, seperti 
toko dan mal), Dining (tempat kuliner), Lodging (penginapan), dan Socialising (rekreasi).

Terdapat tiga orang juri ternama yang terlibat dalam proses penilaiannya. Ketiganya adalah Kuldej Sinthawanarong 
dari Thailand, May Landau dari New York, Amerika Serikat, dan Lea Aviliani Aziz dari Indonesia. 

Para pemenang dan peraih merit dari Indonesia adalah Bent and Light untuk kategori Retailing dan Artotel 
Haniman Ubud untuk kategori Lodging yang keduanya pernah diulas oleh Construction+ Indonesia di edisi 11 
(Desember 2019), Alila Solo untuk kategori Lodging, dan Inspyro Moves Dance Studio untuk kategori Socialising. 
Platinum Sponsor untuk acara ini adalah An Cuong.

Liputan lengkap Inspyro Moves Dance Studio dan Alila Solo dapat dinikmati di edisi ini pada halaman 84 dan 88.

Kuldej Sinthawanarong May Landau Lea Aviliani Aziz
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RETAILING CATEGORY
BENT AND LIGHT

BUDI KURNIAWAN (BK) 
INTERIOR + ARCHITETURE

PT BITTE DESIGN STUDIO

BK Interior Design and Architectural Planning 
adalah perusahaan desain yang berbasis di Surabaya. 
Perusahaan ini didirikan oleh Budi Kuniawan 
pada tahun 2006 setelah sebelumnya bekerja di 
perusahaan kontraktor dan furnitur khusus. Firma 
desain ini memiliki karakteristik karya-karya soulful 
dengan sentuhan elemen oriental klasik, karya seni 
modern, dan teknologi untuk menghadirkan potensi 
maksimum dari setiap proyek.

Perusahaan desain ini telah terlibat dalam berbagai 
proyek, mulai dari perumahan pribadi, perhotelan, 
ritel, komersial, dan keagamaan. Sebelumnya, BK 
Interior Design and Architectural Planning telah 
menerima penghargaan Merit dalam BCI Asia Interior 
Design Awards 2018 untuk proyek Yin Zhen Tea 
Lounge (Kategori Exhibition).

Bitte Design Studio adalah Konsultan desain 
interdisipliner di Jakarta yang didirikan oleh Chrisye 
Oktaviani dan Carolina Dirjohadi pada 2013. Bitte 
Design Studio bekerja pada jasa arsitektur, interior, 
dan desain produk. Misi studio ini ingin menciptakan 
ruang yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Pendekatan kasual mereka membuat mereka bekerja 
dan berkolaborasi dengan orang-orang dari berbagai 
bidang dan latar belakang. Bitte Design Studio juga 
aktif berpartisipasi dalam pameran dan kolaborasi, 
salah satu instalasinya adalah "8m Urban Installation" 
di acara Bintaro Design District di 2018, bekerja sama 
dengan SOSJ Design dan Antikode.

Konsultan desain ini menangani berbagai proyek dan 
telah diterbitkan di sejumlah publikasi. Sebelumnya, 
Bitte Design Studio sempat mendapat penghargaan 
BCI Asia Interior Design Awards 2018 sebagai 
Pemenang pada proyek Bowery untuk Kategori F&B 
dan penghargaan Merit pada proyek Mr. Fox untuk 
kategori yang sama.

LODGING CATEGORY
ARTOTEL HANIMAN UBUD

Sebuah konsep berani yang menjadi kenyataan! Ini pasti akan menjadi pengalaman unik 
berada di ruangan seperti gua. ― May Landau

Saya sangat menyukai pendekatan terinspirasi oleh desain hijau. Ruang yang ada 
terasa luar biasa dan precious; di mana material lokal terlihat di seluruh hotel melalui 
penempatan elemen dekorasinya. ― Kuldej Sinthawanarong
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LODGING CATEGORY
ALILA SOLO

PT DUTA CERMAT MANDIRI

SIDHARTA ARCHITECT

PT Duta Cermat Mandiri, dikenal sebagai DCM 
Jakarta, didirikan pada tahun 1987 oleh Budiman 
Hendropurnomo sebagai peranjangan dari Denton 
Corker Marshall yang berbasis di Melbourne di 
Jakarta. DCM Jakarta adalah salah satu konsultan 
arsitektur terbesar yang dikenal dengan karya-karya 
progresif dengan karakter desain yang kuat pada 
green design yang mencakup skala desain perkotaan, 
arsitektur, dan desain interior.

Sebagai konsultan desain besar yang menangani 
berbagai proyek, DCM menjaga kualitas desain 
mereka dengan melakukan penelitian pada ruang 
fungsional dan visi dari klien. Desain juga perlu 
memiliki konteks dan dialog yang kuat dengan 
lingkungan dan sekitarnya. Oleh karena itu, DCM 
Jakarta secara teratur dianugerahi BCI Asia Top Ten 
Architects selama beberapa tahun terakhir sebagai 
pengakuan awal penggabungan dari upaya desain 
yang hijau.

Sidharta Architect adalah perusahaan arsitektur dan 
interior yang didirikan oleh Marcello Sidharta pada 
tahun 2010. Perusahaan desain ini berkomitmen untuk 
menghadirkan proyek dengan standar profesionalisme 
yang tinggi, serta memberikan solusi desain terbaik 
untuk setiap masalah dengan aspek keberlanjutan. 
Desain-desain Sidharta Architect selalu berorientasi 
kepada pengguna dengan memberikan keunikan, 
keunggulan detail, dan memukau secara estetika.

Konsultan desain ini menangani berbagai proyek, 
mulai dari tempat tinggal, bangunan komersial hingga 
kantor dan tempat ibadah, selain juga telah terlibat di 
beberapa pameran. Beberapa proyek arsitektur mereka 
telah menerima penghargaan dan ditampilkan dalam 
sejumlah publikasi. Sebelumnya, Sidharta Architects 
telah menerima penghargaan Merit pada BCI Asia 
Interior Design Awards 2018 lewat proyek Ventura 
Office di Kategori Workplace.

SOCIALISING CATEGORY-sidharta
INSPYRO MOVES DANCE STUDIO

Desain yang menginspirasi, terutama untuk interiornya. Hotel ini terlihat sangat mewah 
dan hangat. Ide pemanfaatan plafon dengan pola batik dan pencahayaan di lobi 
membuat area ini tampak berbeda. Material dan desain kamar hotelnya sangat baik 
untuk diinapi. ― Lea Aviliani Aziz

Ruang-ruang yang mirip dengan tempat sakral ini memungkinkan para penari untuk 
membiarkan seni mereka terekspresikan. Gabungan dari finishing dan detail desainnya 
membuat sebuah space edgy yang pada saat bersamaan menjelaskan apa itu seni 
sebenarnya yang melampaui batas-batas. ― May Landau



Let guests connect with anyone and 
everything at your venue and 
untether your staff so they can 
assist visitors anyware on your 
property. Keep guests personally 
engaged during their stay with 
mobile apps that inspire them to 
explore and discover all your venue 
has to offer.
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INSPYRO MOVES 
DANCE STUDIO
Seni tari terus berkembang secara dinamis, seiring dengan 
perkembangan budaya, industri kreatif, dan dunia hiburan di 
Indonesia. Sebagai salah satu fasilitas pendukung eksistensi 
seni tari, Inspyro Moves, sebuah dance studio di Bandung 
menjadi sebuah area singgah para dancer dari berbagai penjuru 
Indonesia untuk mengembangkan seni tari. Dance studio 
yang didesain oleh Sidharta Architect ini menerapkan desain 
arsitektur dan interior yang mempertimbangkan kenyamanan 
ruang dan material interior sehingga menghadirkan perpaduan 
yang harmonis dengan lingkungan alam di sekitarnya.

Keberadaan Inspyro Moves sebagai dance studio bertujuan 
untuk memperkaya wawasan dan kemampuan, serta saling 
memberi inspirasi sehingga seni tari di Indonesia dapat terus 
berkembang dan merambah ke ranah internasional. Proyek ini 
terletak pada tapak dengan lingkungan asri yang berorientasi 
ke arah selatan, menghadap area residensial kota Bandung. 
Karena dibangun di tengah tapak dengan lingkungan alami 
yang hidup, kondisi tapak eksisting dengan pohon besar dan 
saluran pembuangan tetap dipertahankan. Selain merupakan 
dance studio, bangunan empat lantai ini juga berfungsi sebagai 
rumah tinggal. Dance studio terletak di lantai 1 dan 2 yang dapat 
diakses oleh publik, sementara rumah tinggal berada di lantai 3 
dan 4 dengan akses privat. 

Pemenang Merit Kategori Socialising Indonesia | BCI Asia Interior Design Awards 2019
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Area penerimaan Inspyro Moves
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STRATEGI SPASIAL DANCE STUDIO
Terletak di tepi jalan raya, desain Inspyro Moves mengaplikasikan 
permainan levelling pada lantai 1. Levelling ini memiliki alur yang 
diawali dengan akses area entrance berupa empat buah anak 
tangga naik, lantai datar, dan lima buah anak tangga turun 
sebagai ruang transisi indoor dan outdoor. Alur sirkulasi tersebut 
mengarah menuju sunken plaza yang berfungsi sebagai open 
place dan performing stage dengan ruang yang relatif tinggi.

Sunken plaza dibatasi dengan anak tangga naik dan turun pada 
kedua sisinya yang berfungsi sebagai area duduk. Area ini dapat 
diakses oleh publik apabila ada performance tertentu. Penonton 
dapat menikmati pertunjukan dengan duduk pada level tangga 
yang berbeda dan menciptakan kekayaan pengalaman visual 
dari sudut yang beragam. Sementara itu, lantai 2 berfungsi 
sebagai dance studio yang lebih privat dan eksklusif. Massa 
lantai 2 diangkat dengan balok bentang lebar yang menciptakan 
void pada lantai 1. 

KENYAMANAN DAN ESTETIKA
Kenyamanan dalam bangunan ini didukung dengan desain 
bukaan dan ketinggian ruang yang memungkinkan lancarnya 

Fasad depan Inspyro Moves

sirkulasi pencahayaan dan penghawaan alami. Sirkulasi 
penghawaan dalam ruang yang nyaman diciptakan dengan 
adanya void. Langit-langit yang tinggi pada sisi belakang 
bangunan memungkinkan udara panas naik, memberi ruang 
sirkulasi pencahayaan alami, serta menciptakan kesan ruang 
yang luas. Layer second skin pada lantai 2 berfungsi sebagai filter 
pencahayaan alami pada ruang, selain untuk untuk mengurangi 
radiasi panas pada dance studio.

Penggunaan material dan struktur bata lokal sebagai second 
skin pada fasad merupakan respon terhadap kebutuhan privasi 
dan untuk mengurangi radiasi panas. Sebagai focal point pada 
Inspyro Moves adalah penataan bata pada second skin yang 
menciptakan dinding semi masif dan transparan sehingga 
menciptakan efek pembayangan yang dramatis di dalam ruang. 
Pemilihan material beton dan kayu dengan finishing yang 
natural juga menjadi respon bangunan untuk berpadu dengan 
lingkungan sekitar secara harmonis.
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Area rumah tinggal di lantai 3

Dance studio di lantai 2

Void pada ruang tangga

DATA PROYEK
Nama Proyek
Inspyro Moves Dance Studio
Lokasi
Jalan Kresna, Bandung, Jawa 
Barat
Status Konstruksi
Terbangun
Luas Tapak
250 meter persegi
Luas Bangunan
700 meter persegi
Jumlah Lantai
3 lantai
Jumlah Ruang
10
Klien
“Inspyro Moves” Dance Studio
Konsultan Arsitekur
Sidharta Architect
Principal Architect
Marcello Setiawan Sidharta
Konsultan Desain Interior
Sidharta Architect

Principal Designer
Marcello Setiawan Sidharta
Foto/Gambar
Fernando Gomulya
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ALILA SOLO
Sudah menjadi salah satu ikon di kota Surakarta, atau yang 
dikenal dengan Solo, Alila Solo merupakan proyek hospitality 
yang digagas sejak lama, tepatnya sejak tahun 2011. Proses 
desain yang unik dan pembuatannya yang menantang membuat 
hotel dengan 255 kamar ini baru selesai sepenuhnya dan dibuka 
untuk publik pada akhir 2015. 

Didesain dengan bentuk kubus-kubus menjulang tinggi, seperti 
sebuah sumpit, bentuk massa-nya disusun mengumpul di 
tengah dengan bentuk pipih melalui fasad yang diciptakan 
tidak monoton. Di bawahnya, terdapat bangunan bertekstur 
batu yang terkesan lebih berat, salah satunya untuk mewadahi 
keberadaan convention hall yang mewah dan luas, di samping 
pemanfaatan lobi dan public area lainnya, termasuk restoran 
dan café yang ditempatkan di muka bangunan. Pada pertemuan 
massa bagian atas dan bawah bangunan Alila Solo ini, terdapat 
podium berisi kolam renang yang luas, fitness center dan spa. 

MENGEDEPANKAN BUDAYA LOKAL
Ide awal dari desain interior Alila Solo yang didesain oleh PT 
Duta Cermat Mandiri (DCM) ini diselaraskan oleh konsep 
desain arsitekturnya yang juga ditangani oleh konsultan yang 
sama. Keinginan untuk mengedepankan budaya Solo yang kuat 
disematkan pada DNA utama desain interiornya, termasuk 
dengan penggunaan semua karya seni yang dibuat oleh seniman 
dan pengerajin asal Surakarta sendiri. 

Pemenang Merit Kategori Lodging Indonesia | BCI Asia Interior Design Awards 2019
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Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Area lobi yang mengedepankan budaya Solo dengan kuat
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Batik dan wayang sebagai sebagian ciri khas terkenal kota ini 
dimanfaatkan hampir di seluruh penjuru hotel. Selendang batik 
sepanjang 40 meter yang diukir di atas alumunium dipapar pada 
area lobi dengan menggambarkan kisah Mahabarata. Kreasi 
kain batik dari Bin House dikreasi untuk menghiasi kamar 
suites dan lantai bar yang terletak di roof top bangunan. Para 
pahlawan-pahlawan yang terdapat pada kisah pewayangan juga 
menjadi tema utama dari interior Alila Solo. 

BATIK DAN WAYANG
Di area publik, DCM tidak membuat sekat tertutup 
sehingga pengunjung akan merasakan alur menawan yang 
menghubungkan lobi hingga ke dining area, bahkan hingga 
area pre-function di sekitar hall. Ornamen yang menghiasi 
area-area tersebut adalah bentuk batik bermotif kawung yang 
ditempatkan sebagai pola kaca jendela dan partisi pada area 
makan. Dengan menerapkan polesan warna lembut dan natural, 
kesan elegan dari hotel ini berpadu dengan nuansa akrab dan 
hangat.

Pemanfaatan produk-produk lokal juga diterapkan pada 
proyek ini. Pada area-area kamar tidur, DCM menghadirkan 
desain furniture dari Jawa Tengah. Di atas ranjang terdapat 
lukisan besar dari karakter-karakter wayang yang didesain 
khusus oleh tim DCM dan dipajang sebagai wallpaper. Lantai 

Sentuhan dan pemanfaatan ornamen lokal menjadi salah satu kekuatan interior Alila Solo

kamar mandinya memanfaatkan marmer asal Sulawesi dengan 
pemilihan warna yang terang. Pemakaian produk-produk lokal 
tersebut membuat pesan yang ingin disampaikan oleh Alila Solo 
tersampaikan, yakni hotel ini harus menjadi cermin dari budaya 
Indonesia, dan Solo khususnya. Kesan itu memang dapat 
dirasakan oleh para tamu yang menginap di hotel setinggi 27 
lantai ini.

Pemilihan material dan warna membuat ruangan ini lebih hidup
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Ornamen utama berupa selendang batik sepanjang 40 meter menjadi focal point
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DATA PROYEK
Nama Proyek
Alila Solo
Lokasi
Ex. Faroka Solo, Jl. Slamet Riyadi, 
Solo, Jawa Tegah
Selesai
Oktober 2015
Luas Tapak 
13.000 meter persegi
Luas Area
14.898 meter persegi
Tinggi Bangunan
120 meter
Jumlah Lantai
27 lantai
Jumlah Kamar
255
Klien/Pemilik
PT Catur Putra Jati
Konsultan Arsitektur
PT Duta Cermat Mandiri (DCM)
Principal Architect
Ir. Budiman Hendropurnomo, IAI 
FRAIA
Konsultan Desain Interior
PT Duta Cermat Mandiri (DCM)
Principal Designer
Ir. Budiman Hendropurnomo, 

Aksen ornamen gantung yang atraktif

Pola-pola batik disebar di seluruh ruangan, termasuk dining area

IAI FRAIA – Interior Design 
Conceptual & Artwork
Faisal Ridwan – Interior Designer
Konsultan Sipil & Struktur
PT Davy Sukamta Consultant
Konsultan Mekanikal & 
Elektrikal
PT Makesthi Enggal Engineering
Konsultan Pencahayaan
Litac
Quantity Surveyor
PT Rekagriya Menarabuana
Konsultan Arsitek Lanskap
PT Duta Cermat Mandiri (DCM)
Kontraktor Utama
PT Wijaya Kusuma Contractor
Interior Fit-Out Contractor 
(Furnitur, Dekorasi & Karya 
Seni)
Dicky Hendrasto (DCM Jakarta)
Sucahya 
Dea (Bin House Solo Studi)
James Tirto Blitar
Interior Fit-Out Contractor 
(Kamar Tidur)
Citra Christophindo Mulia (CCM) 
& Intercharis
Foto/Gambar
PT Duta Cermat Mandiri (DCM)
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AIRPORT 
OPERATION 
CONTROL 
CENTRE 
Kebutuhan infrastruktur bandara mengalami perkembangan 
akan pengelolaan proses, prosedur, fasilitas, dan peralatan 
yang lebih sistematis dan proaktif. Selain itu, keseluruhan 
kordinasi melibatkan banyak entitas dengan berbagai yurisdiksi 
fungsional secara real time. Hal tersebut menjadi latar kebutuhan 
pusat komando dan control, Airport Operation Control Centre 
(AOCC), yang bertugas mengawasi operasional bandara sebagai 
pusat koordinasi antar stakeholders bandara.

Dengan latar belakang tersebut, Angkasa Pura I bersama 
PT Angkasa Pura Properti mulai menghadirkan AOCC pada 
berbagai bandara di Indonesia untuk mendukung kontrol 
operasional penerbangan, salah satunya di Ngurah Rai 
International Airport, Bali. Dengan adanya AOCC, operasional 
penerbangan dapat secara efektif mencapai airport collaborative 
decision making (ACDM).

Main Operation Control Room di AOCC Ngurah Rai International Airport

PUSAT KONTROL OPERASIONAL PENERBANGAN
AOCC merupakan pusat koordinasi antar stakeholders 
operasional bandara. Dengan adanya AOCC, informasi 
operasional bandara dapat diakses seacara terkoordinasi di 
Main Operation Control Room. Koordinasi ini menggunakan 
teknologi dan membutuhkan kecepatan, baik dalam pencarian 
informasi maupun pengambilan keputusan.  

Tujuan utama dari AOCC adalah untuk meningkatkan air traffic 
flow dan capacity management sehingga pengelola bandara 
mampu mengukur kualitas pelayanan secara real time dan 
meminimalisasi keterlambatan penerbangan. Selain itu, ruang 
kontrol yang terkoordinasi ini dapat mendukung peningkatan 
analisa dan memprediksi keadaan operasional dan kondisi 
fasilitas bandara, mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas dan 
SDM yang ada, serta memberikan informasi kualitas layanan 
baik dan dapat diukur pengguna bandara.

HIGH TECH + SPEED
AOCC menerapkan konsep desain interior high tech + speed 
yang futuristik, simple, dinamis, inovatif, estetik, dan fleksibel. 
Sesuai dengan fungsinya yang lekat akan penggunaan teknologi, 
interior AOCC menerapkan konsep futuristik. Penerapan 
konsep ini ditonjolkan dengan adanya elemen video wall 
pada Main Operation Control Room dan penggunaan switch 
glass sebagai dinding partisi sebagai respon akan kebutuhan 
privasinya. Secara desain, interior AOCC relatif simple supaya 
user dapat merasa nyaman secara visual yang minim ornamen. 
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Sementara itu, alur kerja di Main Operation Control Room 
masih dapat diperbaharui dari waktu ke waktu secara fleksibel 
yang didukung dengan penggunaan material lantai dan 
furnitur yang diaplikasikan. Backdrop video wall dibuat modular 
untuk membuka kemungkinan perubahan konfigurasi atau 
penambahan video wall itu sendiri. Interior AOCC menonjolkan 
desain yang dinamis, serta paduan warna interior yang 
mengedepankan kenyamanan kerja.

FASILITAS RUANG DAN MATERIAL
AOCC mengakomodasi berbagai ruang untuk kepentingan 
kontrol operasional penerbangan, yaitu Main Operation Control 
Room untuk monitoring operasional bandara dan koordinasi 
antar stakeholder dengan skala kecil. Selain itu, juga terdapat 
Meeting Room untuk kegiatan rapat, koordinasi dengan skala 
lebih besar, juga sebagai Situation Room. Terdapat pula Viewing 
Gallery sebagai tempat untuk dapat memperlihatkan kepada 
tamu kegiatan di AOCC dan Training Room sebagai tempat 
untuk training.

Terdapat pula ruang yang mendukung kebutuhan ruang utama, 
yaitu VIP Room sebagai ruang tunggu untuk tamu VIP, Library 
sebagai tempat penyimpanan arsip, ruang kerja rutin beberapa 
unit, ruang workshop teknis, ruang istirahat, serta ruang servis. 
Ada pula Coworking Office sebagai lokasi kerja dengan layout 
yang lebih fleksibel dan dapat menjadi tempat untuk acara-
acara komunal.

Material lantai ruangan ini menggunakan karpet tile di atas 
raised floor untuk kemudahan akses maintenance perangkat 
dan jaringan elektrikal maupun elektronika. Selain itu, AOCC 
menerapkan furnitur berupa meja kerja yang ergonomis dan 
dapat mengakomodasi cable management, heat management, 
CPU storage, dan triple LCD monitor arm.

AOCC DI BERBAGAI BANDARA DI INDONESIA
Proses desain dan konstruksi yang menarik dari AOCC adalah 
menyatukan kebutuhan dan pendapat dari stakeholder, baik 
di cabang Bali maupun di kantor pusat. Banyak terjadi selisih 
paham dalam perjalanan desainnya. Tantangan terbesar 
pada saat konstruksi adalah lokasi pekerjaan yang berada di 
terminal internasional yang merupakan area kerja terbatas bagi 
pekerjaan konstruksi. 

Kebutuhan AOCC pada setiap bandara berbeda, tergantung pada 
kapasitas, waktu operasional, dan area yang tersedia di bandara 
itu sendiri. Saat ini, AOCC sudah beroperasi di 10 Bandara PT 
Angkasa Pura I (Persero), yaitu: Sultan Aji Muhammad Sulaiman 
Sepinggan International Airport, Balikpapan, Kalimantan 
Selatan (BPN); Syamsudin Noor International Airport, Banjar 
Baru, Kalimantan Selatan (BDJ); Sultan Hasanuddin Airport, 
Makassar, Sulawesi Selatan (UPG); Adisucipto International 
Airport, Yogyakarta (JOG); Adi Soemarmo International Airport, 
Solo, Jawa Tengah (SOC); Lombok International Airport, 
Lombok, Nusa Tenggara Barat (LOP); Juanda International 
Airport, Surabaya, Jawa Timur (SUB); Pattimura International 
Airport, Ambon, Maluku (AMQ); Bandara Frans Kaisiepo Biak,  
Papua (BIK); dan Ngurah Rai International Airport, Bali (DPS). 

DATA PROYEK
Nama Proyek
Airport Operation Control 
Centre (AOCC)
Lokasi
Ngurah Rai International Airport, 
Bali
Selesai
5 April 2019
Luas Bangunan
2.150 meter persegi
Jumlah Lantai
1
Klien/Pemilik
PT Angkasa Pura I (Persero)

Kontraktor Utama
PT Angkasa Pura Properti
Kontraktor Fit-Out Interior
PT Angkasa Pura Properti
Foto/Gambar
PT Angkasa Pura Properti

Meeting Room dengan backdrop video wall

Area Coworking Office dengan layout yang lebih fleksibel
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PANBAKERS 
Perkembangan pesat potensi industri kuliner di Indonesia 
mendorong tumbuhnya berbagai jenis restoran. Salah 
satunya adalah Panbakers, sebuah restoran casual dining yang 
berlokasi di Latimojong, Makassar, Sulawesi Selatan. Restoran 
yang menerapkan konsep desain rustic ini memiliki daya tarik 
tersendiri, karena mengusung gaya interior medieval yang 
elegan.

RUSTIC YANG ELEGAN
Berada di pusat kota Makassar, Panbakers tidak hanya 
menyajikan hidangan kuliner, tetapi juga menghadirkan 
ambience restoran yang spesial karya IOOR Studio. Merindco 
Group sebagai klien menginginkan Panbakers yang lekat 
dengan konsep rustic, namun juga elegan dan modern. 
Konsultan desain interior ini mengemas konsep tersebut 
dengan nuansa yang hangat, berkharisma, unik, dan mewah. 

Berangkat dari konsep tersebut, eksekusi desainnya diawali 
dengan pemilihan palet warna royal blue, emas, dan abu-
abu. IOOR Studio juga menambahkan elemen-elemen desain 
bergaya medieval yang populer pada abad pertengahan. 
Gaya medieval diterapkan untuk menonjolkan sisi elegan dan 
modern melalui pemilihan palet warna, serta dekorasi dan 
material bata pada dinding. Selain itu, gaya ini juga diterapkan 
pada pemilihan furnitur yang memiliki kesan berat.
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Area makan utama Panbakers
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Area bar sebagai focal point

Area makan di depan area bar
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DATA PROYEK
Nama Proyek
Panbakers
Lokasi
Latimojong, Makassar, Indonesia
Selesai
2017
Luas Tapak
689 meter persegi
Luas Bangunan
457 meter persegi
Jumlah Lantai
2
Tinggi Bangunan
8,6 meter

Kutipan pada lantai yang diukir dengan kuningan Area makan outdoor

FITUR-FITUR SIMBOLIS
Focal point Panbakers berada pada area bar yang berada 
di tengah ruangan dengan layout berbentuk persegi. Tema 
palet pada bar tersebut didominasi warna emas yang elegan, 
dilengkapi dengan elemen dekorasi berupa lengkungan logam 
berbentuk arch dengan warna senada. 

Pada bagian optrade tangga, IOOR Studio juga menyisipkan 
filosofi simbolis Panbakers berupa bunga edelweiss. Bunga 
ini memiliki arti kemurnian, keabadian, serta petualangan 
yang menggambarkan passion Panbakers untuk melayani 
pelanggannya dengan baik. Simbol ini dapat ditemukan pada 
satu bagian lantai di area aisle melalui tulisan yang diukir 
dengan material kuningan. Tulisan tersebut berupa kutipan 
mengenai passion yang dimiliki Panbakers, yaitu “Nothing can 
ever beat the feeling that Panbakers make you feel, the pleasure 
moment that always stay”.

PROYEK YANG MENANTANG
Lahan Panbakers tergolong luas sehingga menjadi tantangan 
tersendiri sejak awal pembuatan denah ruang. Selain ruang 
makan utama, terdapat pula ruang untuk bersantai dan 
nongkrong, baik itu indoor maupun outdoor. Terdapat pula VIP 
Room yang terletak di lantai 2 dan juga communal area untuk 
keperluan pesta.

Bagi IOOR Studio, Panbakers merupakan proyek yang menarik, 
karena konsultan desain interior ini mendapatkan pengalaman 
untuk dapat memadukan konsep rustic dengan sentuhan 
gothic untuk menekankan sisi elegan yang diharapkan oleh 
klien. Selain itu, IOOR Studio juga dapat mengeksplorasi 
material, khususnya bata di area outdoor dengan pola maju-
mundur yang khusus didesain untuk Panbakers.

Klien/Pemilik
Merindco Group
Konsultan Desain Interior
IOOR Studio
Principal Designer
Nydia Orlatta, Cindy Jane & 
Robert Loa
Fit-Out Interior Contractor
Priorindo
Foto/Gambar
Mario Wibowo Photography
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Main lobby Cocowork Coworking Space
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COCOWORK 
COWORKING 
SPACE
Beberapa tahun belakangan, kebutuhan akan ruang kolaboratif 
untuk mengakomodir remote working semakin meningkat. Salah 
satu tuntutan fasilitas remote working yang banyak diminati 
adalah ruang kerja yang santai dan dinamis berupa coworking 
space. Berlokasi di Menara BTPN, Jakarta Selatan, Cocowork 
Coworking Space menjadi salah satu coworking space yang 
paling premium di Indonesia.

KONSEP ‘THE MOST’
Saat ini, coworking space menjadi pusat komunitas dan 
produktivitas yang menawarkan konektivitas jaringan dan 
peluang besar untuk bertemu dengan orang lain dari berbagai 
sektor dan latar belakang. Sebagai sebuah coworking space, 
Cocowork ingin menjadi yang terbaik di antara kompetitornya. 
Dengan desain yang mengikuti perkembangan zaman, 
Cocowork diharapkan dapat mengakomodir para millennials 
user dengan mempertimbangkan kesesuaian lokasi SCBD yang 
terkenal premium.
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Konsep utama yang diusung oleh Delution pada coworking 
space ini adalah ‘The Most’. Konsep pertama adalah ‘Most 
Emotional Feelings’ yang diaplikasikan dengan menerapkan zona 
warna berdasarkan aspek psikologis sesuai dengan alur dan 
jenis kegiatan. Warna yang digunakan adalah kuning, hijau, dan 
biru untuk menunjang aktivitas bekerja dari alam bawah sadar. 
Lobby utama berada di zona kuning yang memiliki ambience 
ceria, energik, dan optimis untuk memberikan semangat. 

Ada pula area hijau yang merupakan area pantry dan breakout 
sebagai tempat istirahat dan bersantai yang selaras dengan 
warna hijau yang mencerminkan kesegaran, relaksasi, 
ketenangan, dan kedamaian. Area dominan berada pada zona 
biru yang mengakomodir area coworking dan calling box yang 
mencerminkan kecerdasan dan kepercayaan diri. 
 
Konsep kedua adalah ‘Most Spacious Green Interior’ yang 
diaplikasikan dengan gaya desain yang transparan dan see-
through. Material yang digunakan adalah kaca dan partisi non-
solid pada beberapa bagian. Seluruh dinding core bangunan 
di-finishing dengan cermin sehingga pantulan cahaya matahari 
dapat jatuh sempurna dan merata ke seluruh area. Hal ini juga 
membuat area ini terasa dua kali lipat lebih besar. 

Konsep terakhir adalah ‘Most Collaborative Spots’ yang dapat 
digunakan user untuk berkerja dan berdiskusi bersama hampir 

Area kolaborasi pada zona kuning

Meeting room
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DATA PROYEK
Nama Proyek
Cocowork Coworking Space
Lokasi
Menara BTPN, Jakarta Selatan
Selesai
2018
Luas Area
1.600 meter persegi
Klien
Jenius x Cocowork
Interior Design Firm
Delution
Principal Designer
Muhammad Egha, Hezby Ryandi 
& Fahmi Desrizal

Area printing pada zona hijau

di setiap sudut dan area di Cocowork. Delution juga mendesain 
furnitur yang multifungsi dan multiposisi sehingga para user 
bebas menentukan sendiri gaya bekerjanya.

INDUSTRIAL LOOK YANG KENTAL
Proses desainnya cukup cepat, karena timeline yang diberikan 
tergolong padat. Sulitnya proses pelaksanaan disebabkan oleh 
faktor lokasi yang berada di gedung yang cukup tinggi sehingga 
mobilisasi barang menjadi faktor penentu. Selain itu, pekerjaan 
hanya bisa dimulai pada malam hari setelah jam kantor. Untuk 
mengatasi situasi tersebut, Delution mengatur kordinasi yang 
ketat, selain juga membagi pekerja lapangan menjadi dua shift 
agar manpower-nya lebih optimal.

Material dengan tema industrial banyak dipergunakan pada 
proyek ini. Ada juga beberapa substitusi material, seperti lantai 
acian yang diganti dengan vinyl motif acian, karena pertimbangan 
durability dan waktu pemasangan yang lebih cepat. Focal point 
materialnya terletak pada penyusunan besi-besi yang membuat 
industrial look menjadi sangat kental, apalagi ditambah beberapa 
motif kayu yang cukup banyak digunakan.

Focal point yang ingin ditonjolkan adalah space yang kreatif dan 
kolaboratif, tetapi mengusung green design. Pemilihan tema 
‘most emotional feelings’ juga memudahkan user menemukan 
lokasi kantor, karena metoda pembagian zonanya.

Fasilitasnya cukup lengkap dengan area collaborative space yang 
tersebar di seluruh sudut ruang. Tidak hanya ruang meeting, 
tetapi ada juga ruang aula besar, game room, pantry yang cukup 
besar, dan berbagai macam space kerja yang dapat digunakan 
sambal tiduran, duduk dan juga berdiri yang membuat space 
kantor ini dapat digunakan sefleksibel mungkin sesuai dengan 
kebutuhan penggunanya.

Kontraktor
CRI (PT Konstruksi Revolusi 
Indonesia)
Foto/Gambar
Fernando Gomulya
PT Profindo Karya Utama
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Area pantry pada zona hijau

Area kerja semi privat di zona biru Area kerja santai di zona biru
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Area calling box

Skematik konsep collaborative space pada Cocowork
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CIANJUR 
RESIDENCE 
Cianjur Residence merupakan sebuah hunian privat yang 
terletak di area klaster strategis dengan fasilitas kota yang 
lengkap di Jawa Barat. Hunian ini mengusung konsep modern 
and practical living dengan suasana hangat hasil perpaduan 
material kayu dan marmer. Mengutamakan ruang untuk 
mengakomodasi kebutuhan berkumpul dan menyimpan 
berbagai barang, hunian ini didesain dengan layout terbuka 
melalui luas ruang yang mencukupi sehingga menciptakan 
kenyamanan ruang tersendiri. Perpaduan tersebut 
menghadirkan suasana resor bagi para penghuni Cianjur 
Residence. 

KENYAMANAN LAYOUT DAN LUAS RUANG
Lokasi proyek ini terletak di Bukit Kalimaya, Cianjur, Jawa 
Barat, di mana klien menginginkan hunian dengan luas area 
ruang yang cukup untuk kegiatan berkumpul bersama kerabat. 
Oleh karena itu, layout ruang tersebut dibuat nyaman dan 
efektif untuk kegiatan sehari-hari. Pemilik Cianjur Residence 
ingin menghadirkan suasana resor pada kamar tidur utamanya 
mengingat Alta Design Lab pernah menangani proyek-proyek 
serupa yang mengesankan. Proyek ini tidak memiliki ruang 
untuk gudang sehingga memerlukan ruang penyimpanan yang 
memadai untuk mengakomodasi barang-barang klien. 
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Area living room pada Cianjur Residence
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Area dining room dan dapur

Terdapat tiga fasilitas unggulan pada hunian ini, yaitu open space 
layout, kapasitas area penyimpanan yang besar, serta dapur 
dengan konsep open kitchen. Open space layout memungkinkan 
tidak adanya batasan saat berkomunikasi dengan kerabat 
yang berkumpul meskipun sedang tidak berada di ruang yang 
sama. Kapasitas area penyimpanan yang besar, salah satunya 
terdapat pada lemari pendek di tengah ruang makan dan ruang 
keluarga yang juga berfungsi sebagai sekat pemisah. Sementara 
itu, dapur berkonsep open kitchen membuat aktivitas memasak 
dan menyantap hidangan lebih mudah dan efektif dari segi 
waktu, karena tidak perlu keluar-masuk dapur.

KONSEP MODERN AND PRACTICAL LIVING
Cianjur Residence menerapkan konsep modern and practical 
living yang dilengkapi detail aksesoris dan gaya dekorasi yang 
menghidupkan suasana dan memenuhi ruang yang luas dengan 
tampilan interior modern yang cerah, namun menghangatkan. 
Susunan rak ambalan dipadu dengan lukisan yang besar 
menjadi titik fokus di ruang keluarga. Sentuhan dekorasi emas 
melengkapi daya tarik dalam tampilan modern ini.

Salah satu material yang dominan untuk digunakan pada 
interior Cianjur Residence adalah kayu dan marmer. Kombinasi 
warna kayu yang menghangatkan dan permukaan marmer yang 
elegan menciptakan estetika kontemporer modern pada area 
ruang keluarga, ruang makan, dapur, dan kamar tidur utama. 
Pada kamar tidur utama, Alta Design Lab juga menambahkan 
nuansa alami dengan perpaduan material rotan dan artwork 
yang terinspirasi dari bentuk organik menyerupai ranting yang 
menghidupkan suasana sekitarnya.

Tantangan dalam pengerjaan proyek ini terletak pada bagian 
denah yang mengikuti bentuk tapak sehingga timbul sudut-
sudut yang kurang presisi. Alta Design Lab mengatasinya 
dengan membuat kustomisasi furnitur built-in yang dapat 
menutupi sudut-sudut yang kurang presisi tersebut. Proses 
desainnya berjalan sangat cepat dan lancar, karena adanya 
kepercayaan yang tinggi dari klien. Kerjasama antar vendor dan 
pengrajin juga semakin memperluas pengetahuan Alta Design 
Lab mengenai kualitas desain dan produksi. 
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DATA PROYEK
Nama Proyek
Cianjur Residence
Lokasi
Cianjur, Jawa Barat
Selesai
November 2018
Luas Bangunan
200 meter persegi
Jumlah Lantai
1 
Konsultan Desain Interior
Alta Design Lab
Principal Designers
Fredrick Febri & Gemilang 
Wibisana
Kontraktor Utama
Alta Design Lab
Interior Fit-Out Contractor
Alta Design Lab
Foto/Gambar
Mario Wibowo Photography

Kamar tidur utama

Detail penggunaan material rotan Detail artwork dengan bentuk menyerupai ranting
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Area main garden dining pada The Garden
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THE 
GARDEN
The Garden merupakan salah satu restoran casual dining yang 
populer belakangan ini. Didesain oleh Einstein and Associates, 
interior restoran ini menciptakan taman yang indah dan tropis 
dengan permainan warna playful dari pencahayaan dan vegetasi 
berbunga yang semakin mencerahkan suasana taman indoor.

KEMBALI KE ALAM
Terletak di kompleks ruko di area Pantai Indah Kapuk, Jakarta 
Utara, konsep desain interior yang diterapkan pada The 
Garden adalah “lush tropical garden with colourful flower” yang 
menciptakan suasana taman outdoor pada ruang indoor. Konsep 
restoran ini bertujuan untuk menarik minat pengunjung dengan 
suasana seolah-olah mereka sedang menikmati hidangan 
di tengah taman. Konsep arsitektur, interior, dan lanskap 
The Garden melebur menjadi satu dengan ambience yang 
menghadirkan tema “going back to nature” dengan penggunaan 
material bernuansa natural dan dilengkapi dengan vegetasi 
yang rimbun.

Salah satu proses desain The Garden yang menantang terletak 
pada bagian untuk merealisasikan focal point berupa lush garden 
pada deretan ruko yang tipikal sehingga proyek interior terlihat 
outstanding di antara unit ruko lainnya. The Garden dirancang 
dengan menerapkan open plan space untuk menghilangkan 
batas ruang indoor dan outdoor. Sementara itu, desain arsitektur 
bangunan The Garden yang didesain menyerupai gudang pada 
taman dirancang untuk menyatu dengan nuansa alami taman. 
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ALUR RUANG
Restoran ini dibagi menjadi tujuh ruang utama, yaitu corridor 
foyer entrance, main dining, bar, void dining, garden dining, 
secret dining @basement, dan mezzanine dining. Saat memasuki 
restoran, pengunjung akan diarahkan untuk menyusuri corridor 
foyer entrance dengan vegetasi yang rimbun sehingga dapat 
menstimulasi kepekaan indra dengan tatanan vegetasi yang 
memperkuat suasana alami. Saat mencapai foyer, pengunjung 
dapat menemukan area main dining dan bar. Material alami, 
seperti bata, kayu, batu alam, dan lantai terracotta yang 
diaplikasikan pada area ini menciptakan kesan hangat dan 
nyaman untuk menikmati kegiatan bersantap.

Pada bagian tengah restoran, terdapat ruang void dining dan 
secret dining @basement yang menjadi ruang utama pada The 
Garden. Void dining memiliki sudut taman yang menjadi ruang 
transisi dari lantai 1 menuju secret dining @ basement. Ruang 
ini merupakan area bar dan lounge yang tersembunyi dengan 

Corridor foyer entrance Area garden dinning

Area bar dining
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DATA PROYEK
Nama Proyek
The Garden
Lokasi
Rukan Garden House Blok B No 
28, Pantai Indah Kapuk, Jakarta 
Utara
Selesai
23 November 2018
Luas Bangunan
526 meter persegi
Jumlah Lantai
2 
Klien/Pemilik
Hiro Group
Konsultan Interior
Einstein and Associates

Area void dining

konsep underground bunker garden. Sementara itu, area garden 
dining terletak di belakang area main dining. Keseluruhan dari 
area garden dining ditata lebih teratur secara geometris dengan 
pembagian grid yang jelas melalui meja bar panjang untuk 
komunal, sofa pada teras, dan konsep bersantap dengan bangku 
khas taman di tengah-tengah taman.

Mezzanine dining memiliki luas kurang dari luas lantai pertama, 
karena keberadaan void pada area void dining. Area ini tidak 
memiliki batas yang memisahkan view menuju ke area makan 
di lantai 1 sehingga membuat pengunjung lebih dekat dengan 
alam. Terdapat dinding bata yang didominasi dengan kayu daur 
ulang yang dicat berwarna hijau sebagai aksen, selain juga 
elemen alami pada langit-langit berupa raw recycled wood ceiling 
untuk menjaga keseimbangan suasana pada keseluruhan ruang. 
Penataan tempat duduk pada area mezzanine dining didesain 
lebih komunal dengan sofa lounge bersudut.

Fit-Out Interior Contractor
Median
Konsultan Mekanikal & 
Elektrikal 
Top Engineering
Foto/Gambar
William Kalengkongan
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Fasad depan The Garden

Area entrance menuju toilet Area secret dining

Area mezzanine dining
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Fasad eksterior LRT City Urban Signature

IN DESIGN
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LRT CITY 
URBAN 
SIGNATURE

Pembangunan proyek transportasi massal Light Rail Transit 
(LRT) yang sedang berjalan diharapkan dapat melayani wilayah 
Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek). Transportasi 
massal LRT ini menjadi salah satu solusi kemudahan mobilitas 
dan pengurai kemacetan di wilayah sub-urban tersebut. Tidak 
hanya itu, perencanaan fasilitas moda transportasi LRT ini juga 
disertai dengan rencana pembangunan kawasan transit-oriented 
development (TOD) di setiap stasiun LRT, yaitu LRT City.

LRT City merupakan kawasan hunian dan komersial terintegrasi 
yang memiliki koneksi langsung dengan sistem transportasi 
massal LRT. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi pada sektor properti yang didukung 
oleh transportasi massal yang terencana. Lokasinya yang 
strategis berada di sisi stasiun LRT ditargetkan kepada kaum 
sub-urban dan kalangan usia produktif untuk mendukung 
mobilitas kerjanya. 

Dengan delapan prinsip TOD, yaitu connect, compact, densify, 
transit, mix, cycle, shift, dan walk, LRT City menerapkan 
pendekatan pengembangan kota yang bersifat kompak, 
mengadopsi tata ruang campuran (mixed-use), optimalisasi 
penggunaan transportasi massal, serta menghadirkan jaringan 
pejalan kaki dan sepeda. Pendekatan TOD pada LRT City diyakini 
dapat menciptakan ruang waktu, meningkatkan kualitas hidup 
yang selaras, serasi, dan seimbang bagi para penghuninya.
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KONSEP URBAN LIFESTYLE
LRT City ini dapat diakses dengan mudah melalui Stasiun 
LRT Ciracas, Jakarta Timur. Lokasinya berada di antara jalur 
pengembangan transportasi massal LRT tahap 1 Cibubur-
Cawang, serta terjangkau terminal Kampung Rambutan dan tol 
JORR yang berpotensi menjadi kawasan penunjang Stasiun LRT 
Ciracas. LRT City Urban Signature dapat menjadi pusat kawasan 
baru di Jakarta Timur dan sekitarnya.

LRT City Urban Signature mengusung konsep “Urban Lifestyle” 
yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan kaum urban 
yang identik dengan gaya hidup modern, dinamis, serba cepat, 
dan kreatif. Fitur yang ditonjolkan melalui konsep ini adalah 
green belt, ruang terbuka publik sebagai pusat aktivitas yang 
berada di tengah kawasan dan dikelilingi tower-tower apartemen. 
Green belt ini terdiri dari open plaza, retention lake, urban farming 
garden, jogging track, playground, sky garden, dan taman yang 
berfungsi sebagai area bersosialisasi antar penghuni.

DESAIN DAN MATERIAL
Tower apartmen ini didirikan di atas struktur podium dengan 
bentuk yang memungkinkan adanya fungsi campuran yang 
terdiri dari fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai pemenuh 
kebutuhan penghuni, pengunjung, dan masyarakat setempat. 
Pendekatan konsep TOD menciptakan desain kawasan yang 
komprehensif dan berkelanjutan.

Dari segi sosial, misi “new destination” menjadikan LRT City 
Urban Signature sebagai pusat pelayanan kawasan untuk 
kegiatan sosial bersama. Selain itu, kebutuhan sumber daya 
manusia untuk menjalankan fungsi kawasan memberdayakan 
masyarakat setempat. Ruang terbuka hijau yang mencukupi 
merupakan komitmen untuk mempertahankan daya dukung 
lingkungan kawasan. Zero run-off dan instrumen konservasi 
lingkungan juga diupayakan untuk diterapkan pada proyek ini.

Pada eksterior area komersial mal di lantai pertama hingga 
ketiga, material fasadnya didominasi oleh ACP dengan 
kombinasi material kaca shopfront tenant mall. Terdapat pula 
double fasad berupa second skin rangka baja lengkung yang juga 
ditutupi dengan ACP. Pada area parkir mal dan apartemen di 
lantai keempat hingga ketujuh, material eksteriornya didominasi 
oleh jalusi baja hollow dengan powder coating warna coklat 
kayu. Sementara itu, nuansa warna interior yang ditonjolkan 
pada area komersial bangunan ini adalah monokrom dan coklat 
kayu, dengan material lantai epoxy terrazzo warna abu-abu, 
kolom yang memanfaatkan warna beton, dan plafon dari WPC.

TANTANGAN DESAIN TOD
Pada tahap persiapan pelaksanaan pondasi, kondisi elevasi 
lahan relatif lebih rendah dan sering menjadi lahan tampungan 
air dari area sekitar. Tantangan ini diatasi dengan mengutamakan 

Area komunal

IN DESIGN



  119

Pool dan roof garden di antara tower apartemen

DATA PROYEK
Nama Proyek
LRT City Urban Signature
Lokasi
Jalan Pengatin Ali No. 88, 
Ciracas, Jakarta Timur
Status Konstruksi
Penyelesaian pondasi dan pile 
cap tahap 1
Selesai
Maret 2021
Luas Tapak
60.560 meter persegi; dibagi 
menjadi 3 tahap pembangunan
Luas Bangunan
Total ±257,953 meter persegi 
(Tahap 1: ±126.000 meter 
persegi; Tahap 2: ±125.000 
meter persegi; Tahap 3: ±62.000 
meter persegi)
Jumlah Lantai
28 lantai (konstruksi)
Tinggi Bangunan
99 meter
Jumlah Unit
Total 3.668 unit (Tahap 1: 1630 
unit; Tahap 2: 1564 unit; Tahap 
3: 474 unit)
Klien/Pemilik
PT Adhi Commuter Properti QQ 
PT Urban Jakarta Propertindo 
Tbk.

Konsultan Arsitektur
RAW Architects (untuk 
masterplan kawasan) & PT 
Indomegah (untuk desain tahap 
1 dan 2)
Principal Architect
Realrich Sjarief (untuk 
masterplan) & Willy Suardi 
(untuk desain tahap 1 dan 2)
Konsultan Desain Interior
PT Indomegah
Principal Designer
Willy Suardi
Konsultan Sipil & Struktur
Atelier 6 Structure Consultant
Konsultan Mekanikal & 
Elektrikal 
Metromedia Elmeka Engineering
Quantity Surveyor
PT Korra Antarbuana
Konsultan Lanskap
PT SheilsFlynnAsia
Kontraktor
PT Adhi Persada Gedung
Foto/Gambar
PT Adhi Commuter Properti

Masterplan kawasan LRT City Urban Signature

pembangunan infrastruktur saluran dan kolam resapan di 
dalam kawasan yang diharapkan dapat menjadi solusi dengan 
mengurangi hambatan genangan air pada saat konstruksi.

Selain itu, sebagai kawasan yang terintegrasi langsung dengan 
stasiun LRT, PT Adhi Commuter Properti dituntut untuk 
membuat sebuah masterplan kawasan yang memiliki konsep 
pendekatan TOD dengan mengutamakan kemudahan pejalan 
kaki dan perpindahan moda transportasi umum. Berdasar 
arahan tim ahli, RAW Architects yang menangani masterplan 
proyek ini mengubah bentuk massa bangunan dan masterplan 
secara signifikan supaya desain akhirnya dapat benar-benar 
mengakomodasi konsep tersebut.

LEGENDA
1. Tower apartmen
2. Mall komersial
3. Pool dan roof garden
4. Masjid
5. Green belt area
6. Event space
7. Plaza
8. Halte
9. Stasiun LRT
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LRT CITY 
GATEWAY 
PARK
Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi, terutama sektor properti yang didukung oleh 
transportasi massal yang terencana, sudah dimulai sejak 
beberapa tahun yang lalu. Pembangunan MRT dan LRT di 
sekitar Jakarta yang diinisiasi oleh pemerintah memicu hadirnya 
kota dan kawasan baru yang terkait dengan Transit-Oriented 
Development (TOD). Salah satu proyek berkonsep TOD yang 
diusung oleh PT Adhi Commuter Property adalah sejumlah LRT 
City, salah satunya LRT City Gateway Park.

0 KILOMETER
Sebelum diadakan pengembangan di kawasan Jatibening Baru, 
Bekasi ini, tapak merupakan area sawah yang dikelilingi oleh 
perumahan warga. Sebagai bagian dari LRT City, konsep yang 
diterapkan pada proyek ini murni mengacu pada pendekatan 
0 (nol) kilometer dari stasiun LRT sehingga akses transportasi 
dari dan menuju lokasi menjadi sangat dekat, mudah, dan tidak 
memerlukan waktu yang lama.

Mengusung tema “Real Time for Good Life”, Gateway Park 
menawarkan keseimbangan dalam kehidupan yang normal 
dan ideal. Harapannya agar para penghuni LRT City ini dapat 
memenuhi kehidupan bagi sesama manusia, bagi sang pencipta, 
dan bagi semesta alam dengan waktu yang pasti dan kehidupan 
yang lebih baik. Dengan jarak 0 kilometer dari stasiun LRT, para 
penghuni diharapkan dapat mempunyai waktu mobilitas yang 
lebih efektif sehingga sisa waktu lainnya bisa digunakan untuk 
memperbaiki kualitas kehidupan dan memiliki waktu lebih 
banyak bersama keluarga dan kerabat.

IN DESIGN
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Fasad eksterior unit apartemen LRT City Gateway Park dan Stasiun LRT Jatibening
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Fasad eksterior keseluruhan LRT City Gateway Park

URBAN RESORT
Apartemen di Gateway Park memiliki konsep urban resort, 
di mana penghuni tidak akan merasakan hidup di tengah-
tengah perkotaan. Roundabout yang didesain langsung menuju 
basement juga menciptakan area lantai dasar yang bersih dari 
kendaraan bermotor sehingga kesan resort begitu terasa. Dari 
sisi kepedulian lingkungan, selain pemanfaatan material green 
wall pada fasad apartemen, kawasan ini secara keseluruhan 
memiliki konsep zero run-off di mana air yang berada di dalam 
kawasan tidak akan keluar dari kawasan.

Dari sisi desain dan konstruksi, kawasan ini menampilkan desain 
yang unik. Area komersial dibuat terpisah dengan residensial 
sehingga hunian yang ada bersifat privat. Selain memberi nilai 
lebih kepada konsumen, hal ini juga memudahkan pelaksanaan 
konstruksi, karena podium dan parkir pada masing-masing tower 
tidak menjadi satu dengan area komersial, meskipun masih 
tetap terkoneksi dengan tower lainnya. Secara struktur, hal ini 
juga lebih hemat. Sementara itu, secara pelaksanaan, metode ini 
lebih mudah diwujudkan, karena biaya yang dikeluarkan lebih 
hemat dibandingkan dengan pembuatan podium yang menyatu 
dengan bangunan komersial lainnya.

DISTRICT BARU
Tantangan yang dihadapi oleh PT Adhi Commuter Property 
dalam proyek ini adalah jalan menuju lokasi sebagai akses masuk 
masih terbilang sempit. Untuk mengatasinya, pengembang dan 
perencana mengupayakan pembukaan akses baru menuju 
lokasi agar tercipta sirkulasi kendaraan yang lebih teratur.Fasad mall pada sisi timur tapak

Sunken plaza

IN DESIGN
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DATA PROYEK
Nama Proyek
LRT City Gateway Park
Lokasi
Jalan Raya Kapin, Jatibening 
Baru, Bekasi
Selesai
2021, Accordion Tower di 
Desember 2019
Luas Area
52.074 meter persegi
Luas Bangunan
246.856 meter persegi
Jumlah Lantai
16
Jumlah Unit
4.364
Klien/Pemilik
PT Adhi Commuter Property
Konsultan Arsitektur
PT Bias Tekno Artkreasindo
Principal Architect
Sardjono Sani
Konsultan Desain Interior 
PT Bias Tekno Artkreasindo
Principal Designer
Sardjono Sani
Konsultan Sipil & Struktur
PT Adinata Surya Pratama

Fasad eksterior unit apartemen

Masterplan LRT City Gateway Park

Konsultan Mekanikal dan 
Elektrikal 
PT Sigmatek Tatakarsa
Quantity Surveyor
PT Fero QS Unggul
Konsultan Lanskap
PT Sentral Bagus
Kontraktor Utama
PT Adhi Persada Gedung
Foto/Gambar
PT Adhi Commuter Property

Gateway Park adalah kawasan mixed-use dengan luas total 
lahan 52.074 meter persegi dan luas total bangunan 246.856 
meter persegi, terdiri dari 5 tower apartemen 16 lantai yang 
dihubungkan oleh 2 basement yang dilengkapi area Commercial 
Station Mall setinggi 5 lantai, di mana terdapat mall, restoran, 
coffee shop, dan pusat perbelanjaan yang berada di dalamnya. 
Kawasan ini terintegrasi dan terhubung langsung dengan 
stasiun LRT Jatibening sebagai destinasi mass transportation 
yang menawarkan peluang bisnis dan investasi masa depan 
yang akan menjadi district baru di antara perbatasan Jakarta 
dan Jawa Barat. 
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BANDARA 
SINGKAWANG
Singkawang merupakan salah satu kota yang berada di 
provinsi Kalimantan Barat. Kota kecil ini memiliki keragaman 
etnis, yakni Tionghoa, Dayak, dan Melayu (Tidayu) yang dapat 
hidup bersama dengan harmonis. Keragaman etnis Tidayu 
menciptakan keragaman dan akulturasi budaya melalui seni 
dan peninggalan arsitektur yang menjadikan kota Singkawang 
potensial sebagai salah satu destinasi pariwisata di Indonesia. 

Meski demikian, akses menuju Singkawang memakan waktu 
selama kurang lebih tiga jam perjalanan darat dari Pontianak 
yang merupakan ibu kota Kalimantan Barat. Akses yang relatif 
lama ini menjadi salah satu latar belakang akan didirikannya 
Bandara Singkawang yang didesain oleh arsitek ternama yang 
berasal dari Jakarta, yaitu PHL Architects. Kehadiran Bandara 
Singkawang nantinya diharapkan dapat membuka akses 
transportasi menjadi lebih mudah dan cepat.

GERBANG KOTA
Lokasi tapak Bandara Singkawang berada di kelurahan 
Pangmilang, Singkawang Selatan. Tapak ini memiliki kondisi 
lahan yang cenderung datar dan terdapat perkebunan sawit 
di sekitarnya. Pembangunan Bandara Singkawang terdiri dari 
beberapa tahap, di mana pada tahap pertama akan dibangun 
landasan pacu sepanjang 2.000 meter dengan panjang landas 
hubung 199 meter dan apron 160 meter. Pada tahap tersebut, 
Bandara Singkawang ditujukan untuk melayani pesawat jenis 
Boeing 737 800 NG.

IN DESIGN
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Apron Bandara Singkawang dari perspektif mata burung



126  

Sebagai gerbang penyambutan dari sebuah kota, desain 
bandara perlu memiliki elemen yang merepresentasikan 
karakter daerah tersebut. Dengan kekayaan etnis yang ada, 
PHL Architects mentransformasikan keragaman etnis Tidayu 
untuk merepresentasikan Bandara Singkawang. Tidak hanya 
ditransformasikan, karakter ketiga etnis ini juga diangkat 
sebagai focal point desain Bandara Singkawang.

Bentuk massa bandara diadopsi dari ciri khas rumah panggung 
dari etnis Dayak. Bentuk massa rumah panggung itu kemudian 
digubah dengan konsep courtyard berupa area santai dan area 
hijau berciri khas Tionghoa secara tematik. Keseluruhan desain 
disempurnakan dengan atap berundak khas etnis Melayu yang 
memadukan karakter Tidayu secara keseluruhan.

APLIKASI MATERIAL DAN ORNAMEN LOKAL
Bandara Singkawang didesain menggunakan material 
lokal, seperti kayu dan batu alam. Pemilihan material ini 
merepresentasikan bangunan lokal di Singkawang secara 
umum. Ruang tunggu bandara yang dilengkapi dengan berbagai 
area komersial juga didesain dengan menerapkan konsep 
lokalitas etnis Tidayu. Area courtyard di tengah massa bangunan 
juga memungkinkan pengunjung untuk dapat bersantai sambil 
menikmati hijaunya tanaman.

Selain pemilihan material, ornamen khas Tidayu berupa ukiran 
juga diaplikasikan sebagai bagian penting dalam desain. 
Ornamen ukir diaplikasikan di beberapa sudut bandara sehingga 
dapat merepresentasikan kekayaan karakter kota secara detail 
sebagai pelengkap dekoratif yang informatif bagi pengguna 
bandara.

Kajian Bandara Singkawang sedang berlangsung bersamaan 
dengan proses perancangannya sehingga masih perlu berbagai 
revisi desain untuk menyesuaikan dengan kajian terbaru. 
Pembangunan dan pengembangan bandara Singkawang 
diharapkan akan membuka akses ke kota ini sehingga dapat 
menciptakan efek turunan bagi sektor pendukung pariwisata 
dan akhirnya menghidupkan perekonomian kota.

Courtyard Bandara Singkawang

Tampak depan Bandara Singkawang dengan tiga simbol etnis Tidayu

Masterplan denah makro

JALAN INSPEKSI JALAN INSPEKSI

VOR/DME

WINDSHOCK

TAXI WAY

RUNWAY TAHAP I (30 M x 2000 M)

RUNWAY TAHAP II (45 M x 2500 M)

KETERANGAN:

1   Terminal penumpang umum dan VIP
2   Area parkir (motor, mobil, bus, dan taksi)
3   Area operasional (kantor operasional, menara pengawas, kantor administratif, dll)
4   Area servis operasional (parkir kargo, depot pengisian bahan bakar pesawat, dll)

PAGAR BANDARA PAGAR BANDARA
APRON

JALAN INSPEKSI JALAN INSPEKSI

IN DESIGN
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Waiting area 2 Bandara Singkawang

Konsep desain Bandara Singkawang

DATA PROYEK
Nama Proyek
Bandara Singkawang
Lokasi
Kelurahan Pangmilang, 
Singkawang Selatan
Selesai
2021
Luas Tapak
162 hektare
Luas Bangunan
8.000 meter persegi
Jumlah Lantai
1,5 lantai
Tinggi Bangunan
16 meter
Klien/Pemilik
Pemerintah Daerah Singkawang
Konsultan Arsitektur
PHL Architects
Principal Architect
Hendy Lim & Patrick Lim
Foto/Gambar
PHL Architects
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Perspektif aerial Resta Pendopo 456

IN DESIGN
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RESTA 
PENDOPO 
456
Sebagai fasilitas penunjang transportasi darat, tempat istirahat 
dan pelayanan (TIP) atau rest area memiliki peran penting dalam 
menunjang keselamatan lalu lintas pengguna jalan tol. Rest 
area menjadi salah satu bentuk pemenuhan standar pelayanan 
minimum di jalan tol untuk mendukung performa tol yang 
lancar, aman, dan nyaman. 

Setelah diresmikan pada Februari 2019 lalu, Tol Trans Jawa di 
ruas Semarang-Solo mulai mempersiapkan rest area sebagai 
fasilitas penunjang jalur transportasi darat ini. Salah satu rest 
area terbaik di Tol Ruas Jawa adalah Resta Pendopo 456 yang 
menjadi fasilitas fatigue release, serta menyeimbangkan aspek 
bisnis dan sosial dalam satu wadah. Kehadiran rest area ini tidak 
hanya mencari keuntungan usaha, namun juga membangun 
komunitas ekonomi di wilayah sekitar jalan tol.
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KONSEP BARU TRANSIT DESTINATION
Terletak di kilometer 456 ruas Tol Semarang-Solo, Jawa Tengah, 
rest area ini berada di ketinggian sekitar 600 meter di atas 
permukaan laut (mdpl) sehingga memiliki cuaca yang sejuk 
dan dingin, selain juga dikelilingi area perkebunan, antara lain: 
perkebunan akasia, karet, dan sangon di arah Solo. Sedangkan 
panorama yang ditawarkan adalah gugusan gunung, area 
persawahan, dan sungai. Menjadi bagian dari Tol Trans Jawa, 
Resta Pendopo 456 menawarkan konsep baru rest area sebagai 
transit destination yang terintegrasi dengan berbagai fasilitas 
pendukung.

Terhubungnya Tol Trans Jawa ini membuka peluang potensi 
pertumbuhan ekonomi baru, mulai dari bisnis ritel, logistik, 
pariwisata, dan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan UMKM. 
Resta Pendopo 456 ditujukan sebagai “ruang pamer” bagi 
produk dan jasa dari para pelaku bisnis di provinsi Jawa Tengah, 
khususnya Semarang, Salatiga, dan Solo melalui ruang kuliner 

terbuka pada area rooftop yang dilatari dengan panorama 
alam. Ada pula amphiteater sebagai ruang atraksi budaya, area 
terbuka hijau, area bermain, dan edukasi. Rest area ini juga 
dilengkapi fasilitas penunjang, seperti masjid, toilet, tempat 
parkir, dan pusat informasi jalan tol.

SKYBRIDGE DAN ATAP PENDOPO
Terdiri dari dua massa bangunan saling berseberangan 
yang terletak di KM 456 A dan 456 B, kedua bangunan ini 
dihubungkan dengan skybridge yang membentang di atas Tol 
Semarang-Solo. Konektivitas dua rest area melalui skybridge ini 
akan menjadi nuansa baru pertama pada rest area di Indonesia.

Focal point-nya terletak pada bentuk atap yang sesuai dengan 
namanya, konsep bentuk “pendopo” khas arsitektur Jawa yang 
diterapkan pada bentuk limasan. Terdapat lima buah atap pada 
Resta Pendopo 456 yang masing-masing merepresentasikan 
lima gunung yang mengitari kawasan rest area tersebut, 

Open space yang lapang sebagai area komunal

IN DESIGN
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DATA PROYEK
Nama Proyek
Resta Pendopo 456
Lokasi
Jalan Tol Semarang – Solo 
(Salatiga)
Status Konstruksi
Proses finalisasi detail 
engineering design
Selesai
Januari 2020
Luas Tapak
Rest area A = 1,1 ha
Rest area B = 2,2 ha
Tinggi Lantai
11 meter
Jumlah Unit
174 unit
Klien/Pemilik
PT Astari Marga Sarana
Konsultan Arsitektur
PT Bias Teknoart Kreasindo
Konsep Desain 
DP Architect

Konsultan Desain Interior
Hadi & Associated
Konsultan Mekanikal & 
Elektrikal 
Mitra Perdana Engineering
Quantity Surveyor
PT Artefak Arkindo
Konsultan Lanskap
PT Ruang Hijau
Gambar
PT Astari Marga Sarana

Skybridge yang menghubungkan rest area di KM 456 A dan 456 B

yaitu Gunung Merapi, Merbabu, Ungaran, Sindoro, dan 
Sumbing. Massa proyek ini seolah menjadi miniatur kecil 
yang merefleksikan kondisi topografi sekeliling sehingga 
membuatnya tampil unik dan menyatu dengan lingkungan alam 
di sekitarnya.

MENYATU DENGAN ALAM SEKITAR
Skybridge dan atap pendopo menjadi implementasi langgam 
arsitektur modern dan local, di mana hal ini menjadi salah satu 
landmark yang unik dan menonjol pada rangkaian Tol Trans Jawa. 
Bentuk massa arsitektural ini menjadi daya tarik yang ikonik 
dengan menggabungkan prinsip bisnis, idealisme, dan budaya 
yang diharapkan dapat mudah dikenali di kawasan Salatiga.

“Blending with nature” juga menjadi konsep yang diterapkan 
dengan menghadirkan vegetasi di dalam bangunan melalui 
inner court, roof garden, dan amphiteater, menawarkan suasana 
makan seperti di halaman rumah. Lokasinya yang cukup tinggi 
membuat tapak proyek ini cenderung berkontur dengan 
perbedaan elevasi eksisting yang cukup signifikan hingga 15 
meter dari elevasi jalan tol. Untuk menyatukan dirinya dengan 
lingkungan, Resta Pendopo 456 tetap mempertahankan 
kontur terasering persawahan di sekitarnya. Kombinasi 
desain arsitektural ikonik dan menyatu dengan lingkungan 
alam tersebut diharapkan dapat menjadi pelepas lelah untuk 
mendapatkan kualitas perjalanan melalui tol yang lebih baik.
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THE 
LOGGIA
Hunian vertikal merupakan solusi bermukim bagi 
masyarakat yang tinggal di ibu kota. Dengan lahan yang kian 
terbatas, hadirnya hunian vertikal turut berkontribusi dalam 
mempersiapkan kesediaan ruang untuk pembangunan kota di 
kemudian hari. Selain itu, akses dan konektivitas hunian vertikal 
di tengah kota menjadi aspek yang penting untuk mendukung 
mobilitas penghuninya.

The Loggia yang diluncurkan oleh pengembang Farpoint menjadi 
salah satu hunian vertikal yang prospektif di Jakarta Selatan. 
Hasil kolaborasi dari konsultan internasional BroadwayMalyan, 
Atelier Bow-Wow (ABW), dan SWA ini menjadikan The 
Loggia sebagai hunian vertikal yang berkualitas. Lokasinya 
yang strategis dekat dengan SCBD, berbagai fasilitas umum, 
stasiun MRT, dan tol akan mendukung mobilitas penghuni 
The Loggia. Selain berkontribusi untuk pembangunan kota di 
kemudian hari melalui tipologi hunian vertikal, desain interior 
The Loggia juga memberikan solusi penyimpanan yang compact 
bagi penghuninya melalui penerapan konsep “reversibility into 
emptiness” ala Jepang.

IN DESIGN
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Tampak eksterior keseluruhan The Loggia
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SPACIOUS LIVING AND LOCAL DETAILS
The Loggia yang terletak di Jalan Duren Tiga, Jakarta Selatan 
menghadirkan konsep hunian vertikal baru yang menjawab 
tantangan sekaligus mengoptimalkan kenyamanan bagi 
masyarakat yang ingin tinggal di tengah kota. The Loggia 
memiliki 2 massa tower apartment yang dirancang oleh Atelier 
Bow-Wow (ABW) dengan menekankan konsep “the art of 
spacious living”. Konsep ini direalisasikan lewat aplikasi furnitur 
yang fleksibel dan efisien yang dapat disesuaikan dengan fungsi 
dan kebutuhannya. 

The Loggia memberikan sentuhan lokal ke dalam setiap detail 
desainnya, di antaranya dengan pengaplikasian material tegel 
kunci dari Yogyakarta dan rotan pada sliding panel. Selain itu, 
desain apartemen ini juga mengadaptasi konsep hunian tropis 
yang mengoptimalkan prinsip cross ventilation pada setiap 
unitnya. Dihadirkan pula roof garden dengan berbagai fasilitas 
seperti game room dan playground untuk mengakomodasi 
kegiatan komunal para penghuninya.

COMPACT DENGAN TRANSFORMABLE FURNITURE
ABW mewujudkan apartemen lapang yang terinspirasi dari 
hunian khas Jepang. Co-Principal Architect ABW dan Profesor 
di Tokyo Institute of Technology, Dr Eng Yoshiharu Tsukamoto 
mendesain interior ruangnya dengan berfokus pada eksplorasi 
secara vertikal dan horisontal. Esplorasi ini juga mencakup 
pemanfaatan ketinggian levelling ruang, serta menciptakan 

Raised bedroom dan multi purpose storage pada kamar tipe 3BR

inovasi furnitur transformable yang fleksibel sehingga 
menghadirkan kualitas ruang yang optimal.

Inovasi spacious living ini juga dapat meningkatkan kualitas hidup 
penghuni dengan ruang penyimpanan yang compact melalui 
transformable furniture yang ada, namun tetap mengedepankan 
ruang yang lapang. Konsep transformable ini terinspirasi 
dari konsep “ikigai” dari Jepang lewat prinsip minimalis dan 
decluttering. Setiap unit dapat di-upgrade menjadi area private 
sanctuary, yang dilengkapi dengan day beds, bunk beds, dan 
sliding panel rotan yang dapat dimodifikasi untuk menciptakan 
ruang yang lega, serta ruang penyimpanan tersembunyi di 
berbagai sudut.

Sun deck yang menghadap ke kolam renang dan club house
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DATA PROYEK
Nama Proyek
The Logia – South Tower
Lokasi
Jalan Duren Tiga, Jakarta Selatan
Selesai
Q2 2022
Luas Tapak
11.334 meter persegi
Luas Bangunan
Xxxxxxxxx
Jumlah Lantai
20
Jumlah Unit
254
Tipe & Luas Unit
2-Bedroom: 72-76 meter 
persegi
2+1-Bedroom: 75-89 meter 
persegi
3-Bedroom: 115-117 meter 
persegi
Klien
Farpoint
Konsultan Arsitektur
Broadway Malyan, Singapore
Desainer Interior
Atelier Bow Wow, Japan

Desainer Lanskap
SWA Landscape, USA
Konsultan Struktur
WHL, Shanghai
Kontraktor Utama
TBC
Project Architect
Blue Antz, Indonesia
Konsultan MEP
HPM, Indonesia

Foto/Gambar
Farpoint

Area living room dan dapur pada kamar tipe 3BR

Beberapa modul transformable furniture pada proyek The Loggia

Bunk Bed +
Closet

Raised Bedroom Daybed Room

Bunk Bed +
Study
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Dibangun di area pemukiman, GBI Karunia Kebayoran sengaja tidak didesain terlalu monumental

IN DESIGN
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GBI 
KARUNIA 
KEBAYORAN
Fasilitas ibadah merupakan salah satu bentuk nyata 
pemenuhan hak kebebasan beragama. Sebagai salah satu 
fasilitas ibadah, Gereja Bethel Indonesia (GBI) Karunia 
Kebayoran ingin memenuhi kebutuhan fasilitas ibadah 
jemaatnya dengan desain yang sederhana, namun bersahaja 
sehingga fasilitas ibadah ini dapat mengakomodasi kebutuhan 
jemaat dan menyatu dengan lingkungan sekitar.

JAPANESE ZEN STYLE
Kondisi tapak GBI Kebayoran berada di lingkungan 
permukiman. Sebelum direncanakan proses pembanguan, 
operasonal fasilitas ibadah GBI Kebayoran menggunakan 
bangunan tua yang secara desain dan infrastruktur kurang 
layak untuk menampung kegiatan ibadah. Ketika menunjuk 
Evonil Architecture Consultant untuk mendesain gerejanya, 
pengurusnya menginginkan bangunan gereja yang benar-
benar dikerjakan baru dari awal. Dengan pertimbangan 
tersebut diharapkan perencanaan desain gereja dapat matang 
sehingga memenuhi aspek ekonomis secara pembangunan 
dan maintenance, serta dapat mengakomodasi kebutuhan 
ibadah.
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Desain baru GBI Karunia Kebayoran juga diharapkan mampu 
mencerminkan karakter gereja tanpa harus terlihat terlalu 
monumental sehingga dapat menyatu dengan lingkungan 
sekitar. Berangkat dari keinginan tersebut, konsep desain 
utama gereja mengadaptasi tema modern minimalis yang 
terinspirasi dari zen style khas Jepang yang sederhana, namun 
sangat kuat pada unsur material alami berupa kayu dan warna 
alami beton ekspos. Zen style diterapkan untuk menciptakan 
suasana rileks dan kontemplatif.

MENYATU DENGAN LINGKUNGAN SEKITAR
Focal point pada proyek ini adalah susunan ruang kebaktian 
yang terdiri dari 2 lantai dengan lantai dasar dan lantai 
mezzanine yang tetap memberikan kenyamanan visual bagi 
pengguna saat mengikuti kebaktian. Ruang kebaktian ini 
didesain dengan organisasi linear memanjang sehingga mampu 
menampung kurang lebih 230 kursi jemaat.

Tantangan terbesar dalam mendesain proyek ini adalah luas 
lahan yang relatif kecil. Di sisi lain, ada begitu banyak divisi 
gereja yang mengemukakan kebutuhan masing-masing. 
Akhirnya, Evonil menemukan win-win solution untuk menjawab 
tantangan tersebut dengan mendesain ruang-ruang komunal 
dan yang bersifat multifungsi agar dapat dipakai bergantian.

Konsep modern minimalis terbawa hingga interiornya

Ruang kelas

Proyek gereja ini juga diharapkan dapat menyatu dengan 
lingkungan sekitar terutama dari segi fisik bangunan dan 
aspek sosial. Kesederhanaan dan kebersahajaan bentuk 
dengan desain eksterior yang terlihat natural namun tetap 
menyisipkan karakter bangunan gereja secara intrinsik dikreasi 
untuk dapat menyatu dengan lingkungan perumahan sekitar 
dan tetap terlihat asri.

IN DESIGN
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Ruang laktasi dan anak

Ruang konseling

DATA PROYEK
Nama Proyek
GBI Karunia Kebayoran
Lokasi
Kebayoran, Jakarta Selatan
Selesai
2020
Luas Area
360 meter persegi
Luas Bangunan
560 meter persegi
Jumlah Lantai
2 
Jumlah Ruang
1 auditorium utama, 1 ruang 
kantor, 2 toilet, 2 ruang kelas
Klien/Pemilik
GBI Karunia

Konsultan Arsitektur
Evonil Architecture Consultant
Principal Architect
Willy Sulwyn
Konsultan Desain Interior
Evonil Architecture Consultant
Principal Designer
Willy Sulwyn
Konsultan Sipil & Struktur
Ir Husin Soleh
Konsultan Mekanikal & 
Elektrikal 
Ir Husin Soleh
Konsultan Pencahayaan
Evonil Architecture Consultant
Foto/Gambar
Evonil Architecture Consultant

Denah lantai dasar
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MTN 
OFFICE
Tidak banyak kantor operator jalan tol yang dibuat atraktif 
dengan menghadirkan bentuk-bentuk tidak lazim. Kebanyakan 
berbentuk kotak seperti layaknya bangunan pemerintahan. 
Namun, konsultan arsitek Je Feriasthama dipercaya untuk 
mengkreasi bentuk yang tidak biasa untuk sebuah kantor 
bernama MTN Office di BSD City, Tangerang Selatan yang 
dibuat sebagai fasilitas pendukung jalan tol baru di area 
tersebut.

Lokasi strategis di arah masuk jalan tol tidak membuat awal 
perencanaan dan pembangunan MTN Office mudah. Saat 
Je Feriasthama mulai mengerjakan proyek ini, kondisi jalan 
bahkan belum selesai sama sekali. Akibatnya, akses jalannya 
harus terlebih dahulu dikerjakan dan perencanaannya harus 
disesuaikan dengan pembangunan jalan tol utama baru 
tersebut. 

IMEJ KORPORASI
Konsep desain yang diterapkan pada MTN Office ini adalah 
mengangkat satu imej korporasi pengelola tol yang kebetulan 
merupakan konsorsium dari Astra Tol Nusantara dan Jasa 
Marga. Letaknya yang berdekatan dengan fly over membuat Je 
Feriasthama menciptakan kesan bangunan yang terdongak ke 
atas, mengikuti bentuk flo over di sisinya. Bahkan, rumput di roof 
garden pada bangunan ini akan dapat terlihat saat masuk ke tol 
dari arah fly over.

IN DESIGN
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Fasad MTN Office dibuat spinning ellipse dengan mengusung desain yang memutar dan menumpuk
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Bentuk ini juga menjadi tantangan tersendiri pada saat 
pengerjaan, terutama antara konsultan perencana dengan 
kontraktor. Konsentrasi pemilik dan kontraktor yang sedikit 
terpecah dengan tenggat pengerjaan jalan tol di sekitarnya 
membuat pembuatan kantor ini sedikit tersendat. Sebagai bagian 
dari proyek yang menjadi pendukung utama pengoperasian 
jalan tol baru di area BSD City, hal ini harus dimaklumi oleh Je 
Feriasthama. 

Berbeda dengan banyak kantor sejenis, MTN Office memiliki 
plaza dan inner court pada tapaknya. Je Feriasthama juga 
menciptakan plaza pada akses masuk ke bangunan sehingga 
lalu lintas sekitar pintu masuk dan keluar tidak akan terganggu. 
Ruang hijau yang banyak juga diharapkan dapat menginisiasi 
perusahaan operator jalan tol untuk turut berpartisipasi 
meningkatkan kesadaran pada lingkungan hidup, mengingat 
area tol banyak mengorbankan area hijau. Bentuk bangunan 
yang tidak kotak juga ikut membuat penciptaan ruang sekitarnya 
sehingga lebih memungkinkan hadirnya plaza dan ruang hijau 
nan asri tersebut. 

Gedung kantor ini memiliki plaza dan inner court pada tapaknya

Untuk membuat sinkronisasi dengan bangunan sekitar, posisi 
MTN Office dibuat lebih tinggi dan menempel ke sisi Bintaro 
yang banyak dihuni oleh bangunan high-rise, seperti Rumah 
Sakit Pondok Indah Bintaro, serta beberapa hotel, show room 
mobil, dan lainnya. Penerapan tinggi dan arah bangunan agar 
sesuai dengan skyline sekitar ini merupakan komitmen yang 
dilakukan sehingga kawasan BSD City tetap sesuai, nyaman, 
dan berkelanjutan.

FASAD SPINNING ELLIPSE
Fasad MTN Office dibuat mirip spinning ellipse dengan bentuk 
elips yang dinamis mengusung desain yang memutar dan 
menumpuk hingga sekitar 13 lantai. Titik putarnya berada pada 
satu poros, di mana setiap lantai diputar ke arah yang berbeda-
beda. Hal ini merupakan gambaran akan dinamisme dari sebuah 
jalan tol saat ini karena memiliki banyak interchange dan semua 
saling terkoneksi. Salah satu interchange toll yang menginspirasi 
simbolisasi ini adalah pembangunan Jalan Tol Jakarta Outer 
Ring Road (JORR) 2. 

Potongan pada MTN Office

IN DESIGN
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DATA PROYEK
Nama Proyek
MTN Office
Lokasi
BSD City, Tangerang Selatan
Selesai
2020
Luas Area
6.700 meter persegi
Luas Bangunan
1.575 meter persegi
Tinggi Bangunan
13,65 meter
Klien/Pemilik
PT Marga Trans Nusantara
Konsultan Arsitektur
Je Feriasthama
Principal Architect
Yose Ferdian, ST. IAI
Konsultan Sipil & Struktur
Hadi Jahja
Konsultan Mekanikal dan 
Elektrikal 
Terry Sihanaya

Quantity Surveyor
Je Feriasthama
Konsultan Pencahayaan
Je Feriasthama
Konsultan Lanskap
Je Feriasthama
Kontraktor Utama
PT Waskita Karya
Foto/Gambar
Je Feriasthama

Pendekatan desain untuk menghasilkan bangunan yang dinamis dengan melihat 
pergerakan kendaraan

Pendekatan desain untuk menciptakan ruang hijau kota

Siteplan MTN Office

1. Entrance
2. Drop Off
3. Plaza (424 M2)
4. Diorama (58 M2)

5. Masjid (80 M2)
6. Lobby Kantor Pusat
7. Ruang Staff (155 M2)
8. R. Meeting ( 1 Unit @ 28 M2)

9. Toilet (40 M2)
10. Kantin (90 M2)
11. Lobby Kantor Operasional
12. Parkir Mobil 71 Mbl

13. Parkir Motor  44 Mtr
14. R. Genset (42 M2)
15. R. Panel Pln (22 M2)
16. Gwt (53 M2)

Legenda



TERMINAL 
JOMBOR 
TIPE A-2
LATAR BELAKANG
Terminal Jombor yang terletak di Kabupaten Sleman, 
Yogyakarta, memulai operasionalnya pada tahun 1996 sebagai 
terminal penumpang tipe B. Saat Ini, Terminal Jombor telah 
meningkatkan operasionalnya menjadi terminal penumpang 
tipe A. 

Terdapat potensi akan pengembangan pariwisata yang 
melibatkan terminal ini sebagai salah satu area transit 
destinasi pariwisata menuju kota Yogyakarta di masa datang. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, usulan desain Terminal 
Jombor Tipe A-2 ini diharapkan mampu memberikan pelayanan 
yang berkualitas sebagai terminal tipe A-2 yang dilengkapi 
dengan berbagai fungsi tambahan. Selain itu, sebagai salah satu 
gerbang keluar-masuk kota, desain Terminal Jombor dirancang 
untuk merepresentasikan karakter arsitektur dan budaya 
Yogyakarta melalui pendekatan semiotika arsitektur.

PROGRAM RUANG
Program ruang terminal ini dibagi menjadi beberapa area 
utama, yaitu area parkir pengunjung, terminal bus, area parkir 
bus, area bengkel dan maintenance, serta area rekreasi. Pada 
massa utama diterapkan pembagian program ruang secara 
vertikal menjadi 2 lantai untuk menghindari crossing antara 
manusia dan kendaraan.
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Area kedatangan di Terminal Jombor Tipe A-2
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Area drop off dan lobby

Pada lantai bawah, terdapat area arrival, departure, waiting area, 
drop off area, dan kantor operasional. Sedangkan pada bagian 
atas terdapat area ticketing operator bus, waiting area, F&B, dan 
area servis. Pada lantai 2 terminal bus, terdapat akses menuju 
jembatan penyeberangan melalui area parkir bus menuju area 
rekreasi. Area rekreasi ini terdiri dari restoran dan gift shop.

Sirkulasi dan peron bus didesain untuk menciptakan sistem 
pergerakan yang efektif tanpa terjadi crossing dengan 
melakukan klasifikasi sesuai jenis dan rute kendaraan. Pada 
area arrival terdapat 6 peron yang melayani 2 jalur kedatangan 
berdasarkan jenis kendaraan. Sedangkan pada area departure, 
terdapat 10 peron yang melayani 2 jalur sesuai rute kendaraan.

PENDEKATAN SEMIOTIKA ARSITEKTUR
Semiotika arsitektur adalah aliran desain arsitektur yang 
mengandaikan objek arsitektur sebagai suatu media (signifier) 
atas sebuah pesan atau makna (signified) yang ingin disampaikan 
pada penggunanya melalui interpretasi. Pada usulan desain 
Terminal Jombor, semiotika arsitektur yang diterapkan untuk 

Perspektif eksterior keseluruhan

menampilkan dan merepresentasikan karakter arsitektur dan 
budaya Daerah Istimewa Yogyakarta adalah gaya arsitektur dan 
budaya masyarakat Jawa.

Konsep gubahan massa pada desain proyek ini berperan 
sebagai penanda karakter arsitektur Jawa. Massa utamanya 
menggunakan bentuk dan elemen bangunan tradisional 
Jawa, yaitu Joglo. Bentuk atap Joglo disederhanakan dengan 
mempertahankan tingkatan atap tertingginya, diperbesar, dan 
ditonjolkan sebagai ruang level atas. Pelingkup level atasnya 
menggunakan susunan balok kayu yang merupakan modifikasi 
pola struktur tumpang sari pada bangunan khas Jawa.

Penerapan semiotika arsitektur juga diaplikasikan pada interior. 
Makna yang ingin ditunjukan adalah filosofi Jawa, ‘kiblat 
papat kalima pancer’, yang merupakan filosofi hidup manusia 
Jawa. Filosofi tersebut mengandung simbolisasi empat arah 
mata angin dengan warna tertentu. Warna-warna tersebut 
diaplikasikan sebagai konsep pembagian ruang dan sistem 
wayfinding.
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