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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Program pembangunan infrastruktur periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo 
akan dilanjutkan. Hal ini kembali ditegaskan saat beliau memimpin rapat terbatas (ratas) 
akselerasi implementasi program infrastruktur di kantor Presiden, Selasa, 10 Desember 
2019 lalu. Instruksi ini tentu menuntut kerja keras dengan didorong inovasi-inovasi 
konstruksi yang relevan.

Terkait inovasi konstruksi (construction innovations), kita perlu jeli melihat, sedikitnya dalam 3 (tiga) tingkatan. 
Pertama, inovasi yang dilakukan dalam aktivitas konstruksi di lapangan (manajemen proyek) yang biasanya 
terkait dengan aspek biaya, mutu, dan waktu. 

Kedua, inovasi yang dilakukan di dalam perusahaan yang bergerak dalam industri konstruksi. Inovasi ini 
lazim dilakukan oleh CEO perusahaan, untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas korporat dalam 
mengelola seluruh sumber daya dan project portfolio-nya. Tujuan utamanya bukan hanya memperbesar profit 
semata, namun juga guna meningkatkan performa daya saing perusahaan melalui sentuhan inovasi-inovasi 
yang dilakukan. Beberapa perusahaan yang saya ketahui telah mempraktekkan, antara lain, business model 
innovation, corporate change management, dan process innovation.

Ketiga, seperti tingkatan kedua namun dengan skala nasional. Parameter terkait inovasi ketiga ini sangat 
banyak dan faktor penentu keberhasilan pun sangat kompleks. Apalagi dengan hadirnya era Industri 4.0 
dengan fitur Big Data dan Internet of Things juga Artificial Intelligent yang (seharusnya) membuat industri 
konstruksi kita menjadi lebih ramping, efisien, produktif, dan kompetitif. 

Badan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah banyak melakukan inovasi 
teknologi dalam bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, perumahan permukiman, serta inovasi dalam 
kebijakan infrastruktur PUPR. Beberapa inovasi Badan Litbang, antara lain Pengaman Pantai 3B, Pompa Air 
Tenaga Hidro (PATH), Warm Mix Ashpalt, Judesa, Aspal Plastik, Aspal Karet, Teknologi modular RISHA dan 
RUSPIN, Uprating IPA, dan masih banyak lagi. 

Saat ini, Badan Litbang PUPR juga melakukan inovasi digital pada tingkatan proyek mendukung sistem 
inspeksi jalan, jembatan dan sungai untuk mendukung manajemen aset dan inovasi pelaksanaan di lapangan, 
salah satunya Building Information Modelling (BIM) untuk pemodelan infrastruktur, termasuk bangunan 
gedung, Unmanned Aerial Vehicles (UAV), dan Light Detection and Ranging (LiDAR) untuk membantu survey 
dan pemetaan, serta penjajakan peluang kolaborasi dengan beberapa pihak lain untuk mengembangkan 
teknologi 3D printing dalam pembangunan rumah. 

Namun, itu saja tentu belum cukup. Agar industri konstruksi nasional semakin kompetitif, diperlukan inovasi 
kebijakan, serta penggunaan secara masif teknologi-teknologi terkini, melalui kolaborasi yang solid melibatkan 
seluruh stakeholder dalam upaya pengembangan industri konstruksi nasional, baik pemerintah, kontraktor, 
konsultan, asosiasi, supplier, akademisi, termasuk media.

Saya menyambut baik terbitnya Construction+ edisi kali ini yang mengupas tema inovasi konstruksi. Semoga 
media dapat terus berperan mengkomunikasikan informasi dan perkembangan teknologi terkini kepada 
seluruh stakeholder industri konstruksi nasional demi terwujudnya industri konstruksi yang kompetitif.

Wassalamu’alaikum, warrahmatullahi wabarakatuh.

Dr.(Eng). Ir. Herry Vaza, MEngSc.
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR
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Dear readers,

The new decade has brought new challenges with detrimental impact on all sectors of society, 
not just for the construction industry. COVID-19 is spreading out rapidly, forcing many countries 
to make tough decisions in response to their respective states of emergency, including Indonesia.

In Indonesia, Jakarta is the hardest hit by the current situation; however, the spirit of industry 
and economy in the metropolitan areas remains strong. Infrastructure projects are in progress, 
which has been confirmed by Trisasongko Widianto, Director General of Bina Konstruksi from the 
Ministry of Public Works and Housing. He has developed a protocol to ensure the continuation 
of infrastructure projects throughout Indonesia amidst the outbreak. Indeed, these projects are 
being delivered as scheduled, such as the suspension bridges that connect villages and the Light 
Rail Transit (LRT).

Many of these LRT projects are massive—from Bekasi to Bogor, including the Jakarta-Bogor-
Depok-Bekasi (Jabodebek) LRT segment that crosses over Kuningan area in South Jakarta. 
Construction+ Indonesia takes a look at the construction innovation behind this, specifically 
the use of the U-shaped girder technology. We also talk to the engineer, Arvila Delitriana, who 
contributed to the Long Span Bridge construction of Jabodebek LRT. Its exceptional innovation, 
intricate implementation and extraordinary outcomes have broken two records that have been 
hallmarked in the Museum Rekor Indonesia (MURI).

While we may be optimistic about the outlook of infrastructure construction in Indonesia, the 
current pandemic situation has made us anxious and restless. We hope that the global crisis can 
be resolved soon, for it has not only affected the health of the communities, but also the health 
of the construction industry and the economy. 

Stay positive, stay safe and take care of your health and your family.

Happy reading!

EDITOR’S LETTER

Anton Adianto
Senior Editor
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Factory in Pancoran, South Jakarta

COMMENTARY



Innovation in infrastructure construction in Indonesia is crucial 
because the government is focusing on the development of 
transportation infrastructure to drive the national economy. 
One of the latest innovations introduced in the construction 
of Jabodebek LRT overpass is the use of the U-shaped girder, 
or precast concrete girders in the shape of the letter U. This 
structural component, which was adopted from a French 
consultant Systra, is now being applied for the first time in 
Indonesia by PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

BY PUNDJUNG SETYA BRATA & CHRISPINA YOVITA PUTRI

CONSTRUCTION 
INNOVATION: 
THE U-SHAPED GIRDER 

Photo by Shutterstock/ Priyadi Paripurnawan
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The U-shaped girder structural components 
have been used for the first time in the 
Jabodebek LRT project.
According to data released by the 
provincial government of DKI Jakarta, 
traffic congestion in Jakarta and its 
surrounding areas leads to an economic 
loss of around IDR 67 trillion per year, 
with additional fuel cost of IDR 28.1 
trillion; and surging commuting time that 
costs the equivalent of IDR 36.9 trillion.

To compensate these losses, the 
government has sought to improve public 
transportation services, through efforts 
such as accelerating the construction 
of the Light Rail Transit (LRT) in Jakarta, 
Bogor, Depok and Bekasi (Jabodebek) 
areas. However, limited land and 
budgeting had been the main issues 
hindering the development of this mass 
transportation project.

A solution is the application of elevated 
structure and the use of U-shaped girder 
components. Additionally, this should 

overcome land limitation issues; increase 
cost efficiency; and add aesthetic value to 
the project without reducing the overall 
structural strength.

FIRST-TIME APPLICATION IN 
INDONESIA
The U-shaped girder structural 
components were adopted from the 
structures patented by Systra, which are 
now being applied to LRT projects in 
various countries in Southeast Asia, such 
as Hanoi, Ho Chi Minh City and Kuala 
Lumpur. In the case of Indonesia, the 
U-shaped girder structural components 
have been used for the first time in the 
Jabodebek LRT project.

Compared to box girders that are often 
used in similar projects, the U-shaped 
girders used in the Jabodebek LRT 
service route that crosses downtown 
Jakarta have a sleeker, more simplified 

U-Shaped Girder I/U Girder Box Girder
Processing time: 1 day Processing time: 12 days Processing time: 7 days

Spatial needs and work time efficiency comparison between the three girder components

Image by Adhi Karya
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and compact structural design—making 
the overall project not only functional but 
also aesthetically pleasing. 

STRUCTURAL COMPONENTS AND 
FEATURES 
Jabodebek LRT's main structural parts 
consist of six sequentially arranged 
components, which are the foundation, 
the pile cap, the pier, the pier head and 
the U-shaped girder. Each component 
itself has four features, namely the 
anti-derailment wall, evacuation lane, 
fastening system, and concrete plinth for 
ballastless system and seismic bearing.

The anti-derailment wall encompasses a 
cross section of the U on the U-shaped 
girder wall, which makes it more compact 
compared to other girder components. 
This wall also serves to cancel noise and 
as a cable utility space so there is no 
need for additional construction. On the 
cross section of the anti-derailment wall, 
there is an empty space that serves as 
an emergency pathway if passengers are 
required to leave the LRT.

The fastening system is attached to the 
concrete plinth for ballastless systems, 
which consist of track systems without 
ballasts (the rocks that support the 
rail). This ballastless system has a high 
consistency in terms of track geometry so 
it can withstand greater axle load while 
keeping maintenance requirement low. 
Moreover, this allows for improved and 
more controlled drainage system.

Seismic bearings are used to reduce the 
force on the Jabodebek LRT in case of 
an earthquake; this earthquake-resistant 
feature is especially engineered for 
Indonesia, which stands on the Ring of 
Fire.

The seismic bearing of the U-shaped girder 
is of the lead rubber bearing (LRB) type. 
LRB is the development of elastomeric 
bearings with larger dimensions, coupled 
with additional lead cores in the middle 
of the layer. This bearing has a seismic 
isolation system so that the LRB can 
function as an anticipator or energy 
absorber in case of an earthquake.

DETAILS

Evacuation lane

Anti-derailment wall

Concrete plinth for
ballastless system

Fastening system

U-shaped girder

DETAILS

3.
60

 m
 

Precast pierhead

Seismic bearing:
lead rubber 

bearing (LRB)

Pile cap

Foundation:
borepile/spun pile

Pier

Structural parts of U-shaped girder component
Image by Adhi Karya, 

compiled by Construction+ Indonesia
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FABRICATION AND COMPONENT 
INSTALLATION PROCESS
The U-shaped girder components are 
produced with concrete, which is easy 
to work on. This structural component 
is fabricated from a precast concrete 
process in a factory. The fabrication 
of this component enables faster 
execution; allows for more economical 
use of formwork; guarantees quality; 
and is relatively unaffected by weather 
conditions, hence results in higher work 
productivity.

Almost all components in the Jabodebek 
LRT project, including the U-shaped 
girder, were produced at Adhi Karya's 
precast factories in Sentul and Pancoran, 
that is close to the transportation service 
route. From the nearest precast factory, 
U-shaped girders are brought to the 
project site using a multi-axle truck. 
On the project site, these structural 
components are handled by using a crane 
and placed on the pierhead, attached to 
the LRB and casted.

EFFICIENCY OF SPACIAL NEEDS AND 
WORK TIME
As a structural system implemented 
in Indonesia for the first time, the 
application of the U-shaped girders raised 

Station’s structure affected by lower and slender pier structure

a few questions and is being compared 
to more common structural components 
used in similar infrastructure projects.

Two structural components that have 
been used more frequently are I/U girder 
and box girder. Compared to these two 
structural components, the U-shaped 
girder has the advantage of space and 
technique efficiency.

To adjust the vertical space above the 
clearance area, it is necessary to build a 
girder that covers the pierhead height to 
the girder plinth. An I/U girder requires 
vertical space as high as 3.010 metres 
and for the box girder, as high as 5.176 
metres. Meanwhile, the U-shaped girder 
only requires 2,168 metres in height.

The compact component structure of 
the U-shaped girder means that the 
pierhead structure component does not 
require higher space and a larger volume. 
This allows the U-shaped girder to have 
a lower and slender pier structure, and 
a smaller foundation size, which in turn 
affects the overall station’s structural 
height. 

In terms of work time efficiency, the I/U 
girder requires a total processing time of 

Photo by Adhi Karya
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PUNDJUNG SETYA BRATA
Director-Operation 2,
PT Adhi Karya (Persero) Tbk

Pundjung received an undergraduate degree 
from the civil engineering faculty at Universitas 
Diponegoro, Semarang, and a graduate degree from 
strategic management programme at Prasetiya 
Mulya Business School. Currently, Pundjung Setya 
Brata is Director-Operations 2 at PT Adhi Karya 
(Persero) Tbk and President Commissioner of PT Adhi 
Commuter Properti. He is also on the board of PT 
Adhi Persada Properti.

Compared to I/U girder and box girder 
structural components, the U-shaped girder 
has the advantage of space and technique 
efficiency.

U-shaped girder installation above the pierhead

12 days, including two days for erection 
and three days for girder installation. The 
box girder has a better time efficiency with 
a total work time of 5 five days, with one 
day for erection, one day for tensioning 
and three days for installation. Compared 
to these two, due to the compactness of 
its structural components, the U-shaped 
girder is superior with a total work time 
of just one day. Such time and space 
efficiency certainly has an impact on the 
overall project’s cost efficiency.

The use of a full-span U-shaped girder 
will span the entire Jabodebek LRT 
development project. In addition, with 
its slim form, the U-shaped girder has an 
aesthetic element that is more in line with 
the urban architecture in the modern 
metropolitan of Jakarta. The compact 
component features are also able to 

reduce noise pollution that is generated 
when the LRT is in operation.

CONSTRUCTION TECHNOLOGY FOR 
DEVELOPMENT ACCELERATION
Innovation in construction technology 
for infrastructure projects through the 
application of the U-shaped girder has 
contributed to the development of the 
mass transportation sector in Indonesia. 
Improvement in construction technology 
must continue so that infrastructure 
development in Indonesia can be 
accelerated, which is expected to boost 
the national economy. To be able to 
keep up with more developed countries 
in Southeast Asia, Indonesia needs to 
advance its construction technology 
in order to improve the quality of its 
construction and the competence of its 
engineers.

Photo by Shutterstock/ Mohammad Fahmi Abu Bakar
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TRANSFORMASI SEMEN 
INDONESIA GROUP 
UNTUK MEWUJUDKAN 
SUSTAINABILITY DI MASA 
MENDATANG
Penyelenggara: PT Semen Indonesia 
(Persero) Tbk

DATRA INTERNUSA 
LUNCURKAN FERCO 
SEATING SHOWROOM 
INDONESIA
Penyelenggara: PT Datra Internusa

Pada Selasa, 11 Februari 2020, Semen 
Indonesia memperkenalkan logo 
barunya di Jakarta Convention Center. 
Penggantian logo dilakukan oleh Hendi 
Prio Santoso selaku Direktur Utama 
Semen Indonesia, bersama Soekarwo 
selaku Komisaris Utama Semen Indonesia, 
Budi Gunadi Sadikin selaku Wakil Menteri 
BUMN, dan A. Gani Ghazaly Akman 
selaku Staf Ahli Kementerian PUPR.

Penggantian logo merupakan 
bagian dari transformasi perseroan 
untuk membangun kehidupan yang 
berkelanjutan bagi generasi mendatang. 
Perseroan fokus mengembangkan inovasi 
untuk menjawab tantangan yang ada di 
bidang building material dan memberikan 
solusi kepada seluruh stakeholder.

Menurut Hendi Prio Santoso, Semen 
Indonesia kini telah berevolusi dari 
perusahaan persemenan, menjadi 
perusahaan penyedia solusi bahan 
bangunan. Perseroan ingin menjadi 
yang terdepan dalam memberikan solusi 
bahan bangunan yang inovatif, terbaru,  
dan bernilai tambah di kancah regional.

“Kami mampu menjadi pionir dalam 
industri building material yang 

Sebagai sebuah perusaahaan konstruksi 
bersertifikat ISO, Datra Internusa 
selalu berkomitmen dalam detail dan 
kualitas pekerjaan serta inovasi produk-
produknya. Salah satu inovasi produk 
diwujudkan dengan peluncuran Ferco 
Seating Showroom Indonesia di bilangan 
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada 
Kamis, 6 Februari 2020 lalu.

Peluncuran showroom ini dibarengi 
dengan diskusi “Art & Science of Public 
Seating System” yang dihadiri oleh para 
arsitek, konsultan, dan buyer. Diskusi 
yang mengulas lebih dalam mengenai 
pemilihan seating system ini dipaparkan 
oleh Tim Barr selaku CEO Ferco Seating 
System dan Benson Kawengian selaku 
CEO Datra Internusa.

“Dengan adanya Ferco Seating 
Showroom Indonesia dan diskusi ini, 
kami berharap dapat menciptakan tren 
tempat duduk pada ruang publik dengan 
mengutamakan knowledge, quality, dan 
project management,” tutur Benson. 

memberdayakan stakeholder dalam 
menciptakan sustainable living di masa 
depan,” ungkap Hendi.

Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, saat 
ini perusahaan BUMN haruslah cermat 
terhadap adanya perubahan. Perusahaan 
harus beradaptasi terhadap adanya 
perubahan karena dapat menyebabkan 
banyak bisnis yang mati, namun di 
satu sisi muncul bisnis yang baru. Dari 
beberapa perusahaan BUMN Semen 
Indonesia menjadi salah satu perusahaan 
yang paling baik dalam menghadapi 
perubahan itu. 

Transformasi bisnis SIG dilakukan untuk 
menjawab kebutuhan konsumen yang 
semakin berkembang. Selain telah 
mengembangkan cara beroperasi yang 
ramah lingkungan, SIG berkomitmen 
dalam mengembangkan cara membangun 
yang mampu menjamin keberlanjutan di 
masa depan.

“Perseroan kini telah menjadi contoh 
penyedia solusi bahan bangunan yang 
mendukung sustainable living dengan 
menghasilkan produk-produk inovatif 
yang mengacu pada keterbatasan sumber 
daya alam dan kebutuhan komunitas. 
Perseroan berkomitmen untuk 
terus mewujudkan dan memastikan 
sustainability akan terjadi," jelas Sigit 
Wahono.

Sigit Wahono menjelaskan, selain produk, 
Perseroan mengintegrasikan berbagai 
layanan terkait dengan kebutuhan 

pembangunan, seperti kebutuhan akan 
design (arsitek) dan builder (kontraktor) 
dalam platform jaringan yang beberbasis 
online (Sobat Bangun). Platfom ini 
diharapkan dapat menjadi solusi 
yang memudahkan stakeholder dalam 
memenuhi kebutuhan bahan bangunan.
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BCI ASIA AWALI 2020 
DENGAN BREAKFAST 
BRIEFING DI SURABAYA
Penyelenggara: BCI Asia Indonesia

BCI Asia mengawali tahun 2020 dengan 
menyelenggarakan acara Breakfast 
Briefing di Ibis City Center, Surabaya, 
pda Kamis 16 Januari 2020. Breakfast 
Briefing kali ini mepaparkan “Indonesia 
Construction Market Outlook (ICMO) 

2020” dengan topik khusus mengenai 
potensi pasar konstruksi 2020 untuk area 
Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta. 
Ketiga wilayah ini merupakan provinsi-
provinsi di Jawa yang memiliki kontribusi 
cukup besar dalam bidang konstruksi di 
Indonesia.

Melalui pemaparan ICMO 2020, nilai 
konstruksi proyek bangunan gedung di 
Jawa Timur pada tahun 2020 mencapai 

Rp25,16 triliun, sedangkan di Jawa 
Tengah dan Yogyakarta mencapai Rp8,54 
triliun. Sektor residensial dan industri 
merupakan kontributor terbesar pada 
sektor bangunan gedung yang didukung 
dengan akselerasi pembangunan 
infrastruktur. Selain untuk membantu 
para profesional selangkah lebih 
maju pada industri konstruksi, acara 
ini diharapakan dapat memberikan 
gambaran dan arahan optimis pada pasar 
konstruksi di region Jawa Timur, Jawa 
Tengah, dan Yogyakarta. 

Breakfast Briefing 2020 dihadiri oleh 
30 peserta dari industri konstruksi 
yang terdiri dari produsen, pemasok, 
kontraktor, dan kedutaan besar, yang 
berbasis di Jawa Timur. Para peserta 
sangat antusias untuk mendapatkan 
informasi dan tips terbaru untuk 
bermain di pasar konstruksi 2020, serta 
berbagi pengalaman langsung mengenai 
konstruksi di regional Jawa Timur, Jawa 
Tengah, dan Yogyakarta.

INDUSTRIAL STATIONARY BATTERY
for Renewable Energy Power Plant, Energy Storage System and Power Substation

Karawang Plant.
Kawasan Industri Surya Cipta
Jl. Surya Utama Kav. 13 - 14
Ciampel, Karawang - Jawa Barat

Phone
Fax
Hp

: 0267 - 440961 - 61
: 0267 - 440965
: (+62) 85713413490



SIMPOSIUM AGNINDO 
PERKENALKAN PRODUK 
VIKING
Penyelenggara: PT Agnindo Artha 
Sentosa

Pembangunan infrastruktur Indonesia 
terus meningkat seiring pertumbuhan 
ekonomi. Hal ini berpengaruh pada 

potensi kebutuhan sistem proteksi 
kebakaran dan supression system yang 
terbilang cukup besar.

Sebagai perusahaan yang bergerak pada 
sektor distribusi dan pelayanan fire safety, 
environmental, sistem HVAC, dan lubricant 
terkemuka di Indonesia, PT Agnindo 
Artha Sentosa menyelenggarakan acara 

simposium peluncuran produk-produk 
terbarunya di Pullman Central Park Hotel, 
Jakarta.

Acara yang diselenggarakan pada 
Rabu, 12 Februari 2020 ini diisi dengan 
informasi terkini khususnya mengenai 
produk-produk proteksi kebakaran. 
Simposium ini dihadiri oleh para konsultan 
mekanikal elektrikal yang menjadi 
sebuah kesempatan bagi Agnindo 
untuk meluncurkan XT1 Sprinkler yang 
merupakan produk keluaran Viking Group 
sekaligus memperkenalkan berbagai 
produk terbaru dari sektor deteksi api 
serta berbagai sistem deteksi lainnya.

"Kami sengaja memilih Viking karena 
mereka adalah merk tertua di dunia 
untuk produk sprinkler. Hal ini juga 
selaras dengan komitmen kami yang 
menghadirkan produk-produk berkualitas 
internasional kepada klien, salah satunya 
adalah Viking," ujar Tania Mustika, General 
Manager PT Agnindo Artha Sentosa.



DEBUT PERDANA ARCH:ID 
2020 BERTEMA “LET’S TALK 
— MARI BICARA” 
Penyelenggara: Ikatan Arsitek 
Indonesia (IAI) & PT Citra Inovasi 
Strategi (CIS) Exhibition

Konferensi dan pameran arsitektur 
ARCH:ID perdana yang diprakarsai 
oleh Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) 
bekerjasama dengan PT Citra Inovasi 
Strategi (CIS) Exhibition telah sukses 
diselenggarakan pada 27-29 Februari 
2020 di Indonesia Convention Exhibition 
(ICE) BSD City – Tangerang. Dikuratori 
oleh Andra Matin, Danny Wicakson, dan 

Wiyoga Nurdiansyah, ARCH:ID resmi 
dibuka oleh Menteri Perhubungan Budi 
Karya Sumadi.

“Kurasi dilakukan secara menyeluruh, 
mulai dari gate, booth pameran, hingga 
layout dari pameran ini. Harapannya, 
pameran ini akan menjadi tempat 

berkumpul arsitek dan para pelaku 
industri untuk memajukan arsitektur 
Indonesia di masa yang akan dating,” 
tutur Wiyoga Nurdiansyah.

Dengan mengusung tema “Let’s 
Talk! — Mari Bicara”, ARCH:ID 
diharapkan dapat menjadi wadah dialog 

sanitary@wimarl.com 
www.wimarl.com

HANDCRAFT COMPOSITE STONE BATHTUB
sanitary@wimarl.com            www.wimarl.com

+62 811 395 817

P.C : Shangri-La’s Maldives



MEMPERDALAM PERAN 
ARSITEK LANSKAP 
INDONESIA DALAM 
PERENCANAAN IBU KOTA 
BARU
Penyelenggara: Ikatan Arsitek Lanskap 
Indonesia (IALI)

Didirikan di Jakarta pada tahun 1978, 
Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia 
(IALI) yang menjadi sarana eksistensi 
profesi arsitek lanskap di dunia 
konstruksi profesional Indonesia dalam 
mengembangkan keilmuan serta 
berkontribusi terhadap pembangunan 
bangsa dan negara. Untuk memperkuat 
jejaring keprofesian dan keilmuan 
secara internasional, IALI berafiliasi dan 
terdaftar sebagai anggota International 
Federation of Landscape Architects 
(IFLA) dengan nama Indonesian Society 
of Landscape Architects atau disingkat 
ISLA sejak tahun 1978.

Sejak IALI didirikan hingga saat ini, 
terjadi pergantian kepemimpinan dan 
kepengurusan setiap 3 tahun sekali untuk 
menjamin keberlangsungan organisasi 
dan lembaga keprofesian Arsitektur 
Lanskap Indonesia. Sampai saat ini, IALI 
sudah hadir di 16 daerah, 5 cabang, dan 
6 daerah persiapan. Melalui Musyawarah 

Nasional VI di Kota Malang pada akhir 
tahun 2019 dengan ketua umum untuk 
masa bakti 2019-2022 terpilih Dian Heri 
Sofian, ST, MT, IALI. 

Sebagai tindak lanjut pembentukan 
pengurus nasional IALI periode 
tersebut, pada 22 Februari 2020 IALI 
menyelenggarakan rangkaian acara 
pelantikan pengurus nasional, syukuran 
hari ulang tahun ke-42, dan seminar 
nasional IALI TALK 1 dengan tema 
“Peran Arsitek Lanskap Indonesia dalam 
Perencanaan Ibu Kota Baru” di Grand 
Cempaka Hotel, Jakarta Pusat. 

berkelanjutan antara arsitek dengan 
para pelaku industri terkait arsitektur 
dan konstruksi di Indonesia. Tidak 
sekedar menjadi selebrasi para Arsitek, 
ajang ini diharapkan menjadi wadah 
untuk mengeksplorasi potensi maupun 
pemikirian-pemikiran baru bagi masa 
depan arsitektur Indonesia.

Konferensi ARCH:ID menghadirkan 
pembicara ternama dari dalam maupun 
luar negeri. Sembilan pembicara yang 
turut berpartisipasi pada konferensi 
ini meliputi Aaron Roberts, Farshad 
Mehdizadeh, Manuel Cervantes, Ary 
Indra, Budiman Hendropurnomo, Sofian 
Sibarani, Gunawan Tjahjono, Willis 
Kusuma, dan Stephanie Larassati.

Pada pameran perdananya, ARCH:ID 
sukses mendatangkan 8.520 total 
pengunjung selama 3 hari pameran 
berlangsung dengan menampilkan 172 
booth yang didesain dengan sentuhan 
arsitektural yang kental. Hadirnya 
ARCH:ID memantapkan langkah IAI 
dalam menumbuhkan industri konstruksi 
dan bangunan yang menjadi salah 
satu roda penggerak kemajuan sektor 
ekonomi Indonesia.
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Seminar nasional dibuka oleh Bapak Dr. 
Ir. Danis Hidayat Sumadilaga, MEng.Sc. 
selaku Direktur Jenderal Cipta Karya. 
Seminar ini menghadirkan para Anggota 
IALI yang berperan aktif dalam kegiatan 
Sayembara Gagasan Ibu Kota Negara 
yang diselenggarakan oleh Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR), dan turut berkiprah serta berada 
di dalam tim yang terpilih menjadi Juara 
I, Pemenang Harapan I, dan Pemenang 
Harapan 2 pada sayembara tersebut.

Rangkaian acara IALI Talk ini dihadiri 
oleh lebih dari 180 orang yang terdiri 
dari kalangan profesional, akademisi, 
dan mahasiswa. Acara ini diharapkan 
dapat menjadi momentum penting 
bagi perjalanan IALI untuk berperan 
aktif dalam pembangunan Indonesia, 
khususnya dalam bidang yang terkait 
dengan jangkauan keilmuan arsitektur 
lanskap.



PAVILIUN FUTURISTIK 
“BEYOND THE CEILING” 
JAYABOARD HADIR DI 
ARCH:ID
Penyelenggara: USG Boral – Jayaboard

Sebagai salah satu pemain terbesar 
papan gipsum di pasar Indonesia, USG 
Boral – Jayaboard turut meramaikan 
ARCH:ID 2020 pada 27-29 Februari 
2020 di Indonesia Convention Exhibition 
(ICE) BSD City – Tangerang. USG Boral – 
Jayaboard juga menggandeng konsultan 
arsitektur yang tengah naik daun, Alien 
Design Consultant, untuk menggarap 
konsep paviliun Jayaboard yang bertema 
“Beyond the Ceiling”. Paviliun bertujuan 
untung mengubah persepsi akan batasan  
material dan fungsi sebuah bidang.

Pada event ARCH:ID 2020, Jayaboard 
menghadirkan produk SHEETROCK yang 
disajikan dalam desain instalasi yang 
futuristik dan dipadukan dengan teknik 
pencahayaan yang mampu berubah 
warna sesuai dengan alunan musik hasil 
olah teknologi dari Samsung dan AMX 
dengan sistem integrator dari Vega 
Technology Indonesia. Instalasi futuristik 
Jayaboard ini ternyata menjadi pusat 
perhatian pengunjung pada perhelatan 
yang dikurasi oleh beberapa arsitek 
ternama Indonesia tersebut.

Selain instalasi paviliun, terdapat pula 
Ruang Kontemplasi yang didesain 
dengan produk Durock. Ruang ini ingin 
memperlihatkan fleksibilitas produk 
Durock untuk membuat bidang lengkung.

“Melalui intalasi unik dan futuristik ini, 
kami ingin menampilkan standar kualitas 
produk Jayaboard yang aplikasinya cukup 
fleksibel namun fungsinya tetap signifikan. 
Kami ingin membantu para arsitek untuk 
merealisasikan imajinasi desainnya dengan 
sistem dan produk Jayaboard,” ujar Andi 
Chandra selaku President Director USG 
Boral – Jayaboard.

Sebagai salah satu peraih TOP Brand 
2020, Jayaboard juga mendukung 
tema paperless dengan mengandalkan 
beberapa fitur digital untuk menunjukkan 
produk dan sistemnya, termasuk melalui 
teknologi Augmented Reality (AR) yang 
bisa menampilkan gambar 3D ketika 
dilakukan pemindaian pada beberapa 
lokasi tertentu di paviliun ini.



DISTINCTIVELY AWARD-WINNING
A Turnkey ‘Design & Build’ Service Provider for Hotel Interior Solutions
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Meticulous Attention Goes to 
Every Detail
Take pride in delivering multiple award-winning 
‘design & build’ projects, Metrics Global 
diligently runs the extra miles to accommodate 
to your discerning needs over exquisite interior 
spaces in a sophisticated hotel. The Team 
offers expertise in objective-driven ‘design & 
build’ solutions with a flair for modern 
contemporary charms, vintage elegance or any 
mood and feel that you may anticipate. With 
extensive experiences garnered from the 
development of property galleries and show 
units, 3D designing and modelling, as well as 
design consultation in the service industry, 
Metrics Global is your reliable turnkey 
interior design firm who steers project from 
blueprint to execution, backed by glistening 
track records.
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DISTRIBUSI PANEL 
MODULAR KE PULAU 
GALANG BATAM UNTUK 
FASILITAS PENGENDALIAN 
INFEKSI PENYAKIT 
MENULAR 
Penyelenggara: Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) terus 
mempercepat pembangunan fasilitas 
observasi/penampungan/karantina 
untuk pengendalian infeksi penyakit 
menular, khususnya COVID-19 (Corona). 
Fasilitas ini direncanakan berada di 
Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau. 
Konstruksi bangunan telah dikerjakan 
sejak 8 Maret 2020 dan diharapkan 
selesai tepat waktu pada 28 Maret 2020.

"Target yang diberikan Presiden adalah 
2-3 minggu harus selesai dan siap 
untuk dimanfaatkan. Tidak hanya 
bangunan  dengan fungsi sebagai fasilitas 
observasi/penampungan/karantina 
(termasuk isolasi) saja, tetapi juga fasilitas 

pendukungnya, seperti rumah dokter/
perawat, dapur umum, gudang, laundry, 
dan lain-lain,” kata Menteri PUPR Basuki 
Hadimuljono.

Pembangunan fasilitas observasi 
penyakit menular di Pulau Galang akan 
memanfaatkan lahan seluas 20 hektare 
dari total luas area sebesar 80 hektare. 
Lahan ini dibagi menjadi 3 zonasi yang 
meliputi:

Zona A (Eks Sinam) meliputi gedung 
penunjang seperti mes petugas, asrama 
dokter dan perawat, gedung sterilisasi, 
laundry, gedung gizi, gudang dan 
power house. Zona B meliputi fasilitas 
penampungan dan fasilitas pendukung 
seperti ruang isolasi, ruang observasi, 
laboratorium, ruang sterilisasi, GWT, 
Central Gas Medik, instalasi jenazah, 
landasan helikopter, dan zona utilitas. 
Sementara itu Zona C diperuntukkan 



untuk tahap berikutnya dengan 
memanfaatkan cadangan lahan. Total 
kapasitas pasien yang dapat diakomodasi 
sebanyak 1.000 unit. 

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya 
Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga 
mengatakan pekerjaan konstruksi terus 
dilakukan di lapangan. Telah dilakukan 
pengiriman material modul panel beton 
precast dari Pelabuhan Tanjung Priok, 
Jakarta menuju Pelabuhan Sijantung 
Karyapura di Pulau Galang yang berjarak 
1,6 km dari lokasi pembangunan pada 12 
Maret 2020. Pengiriman juga dilakukan 
menggunakan pesawat Hercules dari 

Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, 
menuju Bandara Hang Nadim di Batam, 
yang berjarak 60 kilo meter. 

Percepatan pembangunan juga dilakukan 
Balai Prasarana Permukiman Wilayah 
(BPPW) Kepulauan Riau Ditjen Cipta 
Karya melalui pekerjaan land clearing 
dan pematangan lahan, pembongkaran 
bangunan eksisting bekas Rumah Sakit 
pada Zona A, perataan lantai kerja di 
Zona B, dan pekerjaan pembangunan 
helipad. 

Melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera 
IV Ditjen SDA, Kementerian PUPR  juga 
telah melakukan pemasangan pipa 
transmisi sepanjang 16,2 kilo meter 
dan pipa distribusi di dalam kawasan 
sepanjang 6,7 kilo meter dari Waduk 
Monggak Rempang. Selain itu juga 
dilakukan pengerukan dan perluasan 
kapasitas embung yang berada di Pulau 
Galang untuk mendukung penyediaan air 
baku pada fasilitas observasi dan isolasi.

UPCOMING EVENTS

INDONESIA INTERNATIONAL 
SMART CITY EXPO & FORUM 2020
9-11 Juni 2020
10:00 – 21:00
Grand City Convex, 
Surabaya
www.iismex.com

MEGA BUILD 2020
11-14 Juni 2020
10:00 – 21:00
Jakarta Convention Center (JCC), 
Senayan, Jakarta
www.megabuild.co.id

HOMEDEC JAKARTA I 2020 
18-21 Juni 2020
10:00 – 21:00
Jakarta Convention Center (JCC), 
Senayan, Jakarta
www.homedec.co.id





Zkbiosecurity Office Solution adalah layanan solusi yang 
ditawarkan oleh ZK Teco. Sebagai contoh, solusi yang 
ditawarkan untuk kindergarden, yaitu solusi sistem keamanan 
yang ada di sekolah. Dalam hal ini, Zkbiosecurity Office Solution 
menerapkan security dengan biometrik yang ada di sekolah-
sekolah tersebut. Metodenya dengan menggabungkan antara 
hardware dan software, di mana antara hardware satu dengan 
yang lain dapat diintegrasikan dalam satu software.
 
Zkbiosecurity Office Solution merupakan solusi security system 
dengan biometrik yang diterapkan di kantor. Dalam satu gedung 
perkantoran, solusi biometrik yang dapat diterapkan mulai 
sistem parkir, masuk dan keluar kantor dengan akses sampai 
dengan duduk di ruang kerja, absensi, akses lift atau alat patrol 
guard untuk security dengan menggunakan biometrik. Untuk 
berbagai macam area, satu sama lain diintegrasikan atau dilihat 
hanya dengan satu software saja.

Sistem ini juga mengedepankan Unlimited Administrator yang 
artinya administratornya tidak dibatasi lagi karena sudah 
web-based dan online sehingga administrator bisa mengontrol 
berbagai kantor setiap negara di seluruh dunia. Tidak hanya 
mengontrol, namun juga bisa melakukan setting masing-masing 
untuk setiap negara.

Fungsi Full Function Visitor modul yang ditawarkan, selain untuk 
security biometrik, juga merupakan modul untuk tamu sehingga 
tamu bisa register dengan full function. Setiap data yang 
dibutuhkan oleh manajemen perusahaan untuk daftar visitor 
sudah disediakan oleh modul ZKbiosecurity Office Solution. 
Dalam hal ini, konsumen dapat melihat aktivitas visitor, mulai 
dari tamu ingin menemui siapa, tujuan kunjungan, dan jam 
kunjungan.

Sistem inipun menawarkan fitur Multicard Technology, di mana 
basisnya adalah sebuah kartu yang dapat mengakses semua 
akses yang dibutuhkan. Contoh kartu tersebut adalah HD 
Proximity dan My Fare Classic sehingga dapat terhubung atau 
tidak. Melalui solusi dari Zkbiosecurity Office Solution, kartu-

ZKBIOSECURITY OFFICE SOLUTION HADIRKAN SOLUSI 
BIOMETRIK TERKEMUKA

ZKTeco Indonesia
Komplek Elang Laut Tahap 3, Blok A1 No.2
Sentra Industri Terpadu, Pantai Indah Kapuk, Jakarta 14470
T. +62 21 2921 8949
E. zkindonesia@zkteco.com
W. www.zkteco.co.id

kartu tersebut bisa terintegrasi dengan berbagai macam 
frekuensi dari kartu dan merupakan support dari multicard. 
Keuntungan lain adalah Support Biometric Technology yang 
mendukung fitur biometrik baik itu sidik jari, pembuluh vena, 
telapak tangan, face recognition, dan iris. 

Sementara itu, ProBio Multi-Biometric Access Control adalah 
salah satu alat pendukung di ZKbiosecurity Office Solution, di 
mana user membutuhkan akses pintu yang lebih sekadar hanya 
biometrik atau sidik jari, seperti satu akses lengkap berupa sidik 
jari, face recognition, kartu, dan PIN. Kelebihan akses ini adalah 
sistem hanya akan bisa membaca sidik jari manusia hidup. Selain 
itu, user juga bisa menentukan akses mana yang akan dipakai. 

Kelebihan Zkbiosecurity Office Solution adalah penyediaan 
all-in-one solution sehingga selain menyediakan hardware dan 
software yang memiliki sistem yang bisa diintegrasikan, produk-
produk ini merupakan solusi yang dapat menyesuaikan sesuai 
kebutuhan user dengan harga kompetitif.
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Sampoerna Kayoe merupakan perusahaan yang telah berkiprah 
lebih dari 40 tahun dalam industri kayu. Berbekal pengalaman, 
pengetahuan, penelitian dan pengembangan, kemampuan 
manajemen, pengolahan, logistik, dan distribusi pada industri 
kayu, Sampoerna Kayoe menjadi salah satu produsen kayu 
olahan terbesar di Indonesia sekaligus di dunia.

Untuk membuktikan eksistensi dan pencapaiannya, pada 27 
Oktober 2019 silam, Sampoerna Kayoe membuka Showroom 
Rumah Kayu di kawasan Sampoerna Strategic Square, Sudirman, 
Jakarta. Terletak di plasa terbuka di depan stasiun MRT 
Bendungan Hilir, Showroom Rumah Kayu mengangkat konsep 
arsitektur modern-kontemporer yang menonjolkan material 
kayu sebagai produk utama bisnis ini.

Pemilihan material interior dan eksteriornya menggunakan 
produk kayu olahan jenis decking dari Sampoerna Kayoe. Pada 
area eksterior, material decking diterapkan pada façade dan 
staircase. Produk decking Sampoerna Kayoe dibuat dari kayu 
karet dengan pilihan face kayu jati atau kayu karet. Diolah 
dengan teknologi impregnasi, produk kayu decking memiliki 
kepadatan yang sangat tinggi sehingga kualitasnya setara 

PT Sumber Graha Sejahtera 
Sampoerna Kayoe
Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai 21
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta, 12930, Indonesia
T. +62 21 576 1138 / 1158
F. +62 21 576 1152 / 1153
W. www.sampoernakayoe.co.id
IG: @sampoernakayoe 

dengan kayu kelas satu yang tahan air dan terlindung dari jamur, 
lumut maupun serangga, mempunyai daya tahan tinggi, nyaman 
diinjak tanpa alas kaki, dan memiliki stabilitas dimensi tinggi. 

Aplikasi produk decking kayu ini cocok untuk konstruksi rumah 
atau komersial, seperti: ubin, railing, pagar, pergola, dinding, 
serta kebutuhan lainnya yang sesuai. Untuk melengkapi 
keunggulannya, produk decking Sampoerna Kayoe juga sudah 
memiliki sertifikasi Green Label Singapore, Forest Stewardship 
Council Certification, Green Building Council Indonesia, dan 
Mutu Certificate international.

SAMPOERNA KAYOE WUJUDKAN EKSISTENSINYA 
MELALUI SHOWROOM RUMAH KAYU



Upaya menghadirkan pencahayaan dan penghawaan alami 
dalam ruang selalu bersifat kontradiktif. Bukaan yang besar 
dapat menghadirkan natural lighting dalam ruang dengan cukup, 
namun disertai dengan efek radiasi panas matahari yang tinggi, 
begitu pula sebaliknya. 

Secara tidak kita sadari, pemilihan tirai dapat berperan untuk 
menciptakan kenyamanan ruang dengan menyeimbangkan 
kedua kontradiksi tersebut. Dengan tingkat openness sebesar 
3-8%, produk Solar Screen dari Sharp Point menjadi salah satu 
jenis tirai yang memungkinkan cahaya matahari masuk ke dalam 
ruang tanpa efek radiasi sehingga ruang mendapatkan pasokan 
natural lighting yang cukup dengan paparan radiasi panas 
seminimal mungkin.

Meski sering menjadi elemen yang dilupakan pada dekorasi 
ruang, tirai dapat berperan dalam upaya penghematan energi 
pada bangunan Anda. Aspek ini dimiliki produk Solar Screen 
melalui fitur heat-blocking yang berperan dalam menjaga 
temperatur ruang sehingga secara otomatis dapat menghemat 
pengeluaran untuk penggunaan listrik dari lampu dan AC.

Untuk sentuhan dekorasi tambahan, Sharp Point menyediakan 
komponen “Unity Color”, sebuah inovasi kombinasi komponen 
tirai dengan warna kain yang dapat disesuaikan dengan furnitur 
dan dekorasi interior ruang Anda. Upgrade komponen Unity 
Color adalah yang pertama dan satu-satunya di Indonesia yang 
pasti akan menjadikan tampilan ruang Anda lebih unik tanpa 
biaya tambahan. 

CIPTAKAN KENYAMANAN RUANG DENGAN TIRAI 
SOLAR SCREEN

PT Sharp Point Marsindo Sukses
Sentra Industri Terpadu Blok E1 No. 40-42 
Pantai Indah Kapuk
Jakarta Utara 14470
T. +62 21 5698 3173
M. +62 813 1666 1555
F. +62 21 5698 3170
W. www.sharppointblinds.com

Bagi Anda yang sedang mencari berbagai produk tirai interior 
maupun eksterior, Sharp Point telah merilis price list 2020 sebagai 
referensi seluruh kebutuhan tirai Anda. Untuk mempelajari lebih 
lanjut mengenai berbagai produk tirai yang tersedia, Anda dapat 
mengunjungi situs Sharp Point maupun menghubungi kontak 
yang tertera di bawah ini.

PRODUCTS & TECHNOLOGIES
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The structural technology was chosen because the location does not allow any shoring technique

Photo by Adhi Karya
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What is the main consideration when 
designing for infrastructure construction, 
say a bridge?
The most important thing is the relevant 
location. A bridge construction should 
consider the suitable implementation 
method with the relevant location. A bridge 
connects two places or gaps, which generally 
affects or ‘disturbs’ the existing conditions.

Bridges usually have a number of structural 
conditions, with forces not being constant 
during the service period. It should also 
be noted that even implementation aids 
themselves could also be a burden during 
the implementation process, although they 
are temporary. Therefore, not taking them 
into consideration will increase the risk of 
failure. Understanding the intended 
functions of the bridge and relevant 
regulations is also very important to 

Arvila Delitriana is becoming increasingly popular because of her contribution
to the design of the arching Long Span Bridge of LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi 
(Jabodebek). With a bachelor’s degree in civil engineering and a master’s degree in 

geotechnics from the Institut Teknologi Bandung (ITB), as well as ample
construction experience, Delitriana was entrusted with the innovative project
by PT Cipta Graha Abadi, the consulting partner of PT Adhi Karya contractor.
This project broke two records as the longest curved concrete box bridge and 

the heaviest load of the axial static loading test record at the bored pile foundation
by Museum Rekor Indonesia (MURI).

ARVILA DELITRIANA

determine the workload in the planning 
phase.

Aside from its scale, what sets this bridge 
apart from other similar projects?
The Kuningan LRT Jabodebek’s Long Span 
Bridge construction has a degree of 
complexity that does not exist in other 
projects, namely: 

1. The span length’s radius exceeds 0.8. 
Referring to the recommendations of 
NCHRP12-71, the box girder must 
be modelled with a finite element 
method or grillage beam. As such, all 
forces contained in each box element 
must be identified, especially the 
massive torque force on the box.

2. The torque force on a very large 
structure, both during the 
implementation phase and service 

life, will cause the bridge to rotate. 
There must be opposing forces to 
balance things out. This is provided 
in the form of a vertical tendon on 
the pier to prevent the bridge from 
moving and rotating—two risks that 
endanger the structure.

3. The main pillar’s stiffness exceeds the 
limit under regular-sized bridge 
category. Therefore, this bridge falls 
into irregular bridge category that 
must consider the distribution of 
earthquake forces to a large extent. 
The planning, therefore, involves 
earthquake force calculation by using 
Non-Linear Time History, involving 
seven earthquake sources whose 
characteristics are similar to Jakarta’s.

4. There will be a fairly large tensile force 
in the bearing due to rotational 
movement on the bridge in case of a 
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big earthquake. To anticipate this, we 
apply a tie down structure that will 
keep the bridge box in place and not 
collapse during a large earthquake.

What structural and construction 
technologies are applied in the project, 
and why these technologies?
The structural technology is the cantilever 
cast balance method using a traveller. This 
was chosen because the location does not 
allow any shoring technique to be applied 

under the bridge or to be installed 
simultaneously. This method applies the 
principle of gradual segmental casting with 
a traveller that can move on without having 
to disturb anything underneath.

All things considered, how are the design 
and construction processes and the 
challenges?
The design process involves several 
calculations to adjust continuously to the 
conditions during the implementation. 
Even though the technology is commonly 
applied both in Indonesia and globally, the 
location conditions are quite complex. 
Scaled from the point-of-view of technology, 
it is not categorised as a medium-scale 
technology, but as a high-risk one.
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The design process involves several 
calculations to adjust continuously to the 
conditions during the implementation.

A bridge connects two places or gaps, which generally affects the existing conditions.



Photo by Adhi Karya

With the project being a benchmark of 
infrastructure success in Indonesia, what 
innovation do you expect to see in 
Indonesia's infrastructure construction 
in the future?
The most important thing about 
infrastructure is that it should be able to 
connect people in difficult locations, for 
better economy and more evenly-distributed 
development. It is also necessary to consider 
time efficiency of project delivery and safety. 
I will continue to create innovations that 
can accommodate these needs. For large-
scaled bridges and in urban areas or at sea, 
in my opinion, with the current technology, 
Indonesia will not face too many challenges. 
We only need to continue improvements 
in order to be more efficient in producing 
an optimal overall structure. This project involves perfect precision and details

Photo by Adhi Karya
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BUMN CENTRE – LEFT TOWER
Proyek gedung perkantoran BUMN Centre dibangun untuk 
memudahkan koordinasi antarperusahaan BUMN, yaitu PT 
Pembangunan Perumahan (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia 
(Persero), dan PT Danareksa (Persero). Fasilitas yang akan 
dihadirkan pada proyek ini meliputi modern agile office, communal 
outdoor space, indoor communal space, green open space, healthcare 
facilities, leisure area, food court, meeting room, hingga ballroom.

Konsep yang diusung merupakan analogi dari burung garuda 
sebagai lambang negara. Konsep ini direpresentasikan pada desain 
Gedung Kementerian BUMN yang melambangkan kepala burung 
garuda serta desain gedung kembar di sebelah kanan-kiri Gedung 
Kementerian BUMN melambangkan kepak kedua sayapnya.

Bagian Left Tower (Tower Kiri) akan berfungsi sebagai kantor yang 
terdiri dari 31 lantai dan 3 level basement dengan luas bangunan 
sekitar 60.000 meter persegi. Nilai proyek Left Tower sendiri 
diperkirakan mencapai sebesar 600 miliar rupiah. Proyek yang 
didesain oleh Alien Bangun Nusantara (ALIEN Design Consultant) 
ini diproyeksi selesai pada tahun 2024 mendatang dengan nilai 
investasi mencapai lebih dari 2 triliun rupiah. 

Selain gencarnya pembangunan infrastruktur, proyek superblok, pengembangan kawasan, hingga transit oriented development (TOD) 
juga tengah berkembang di seluruh Indonesia. Tidak hanya memiliki nilai proyek yang tinggi, proyek-proyek tesebut didesain dengan 
estetika yang atraktif hingga menerapkan berbagai inovasi pada konstruksinya.

Dari data yang dihimpun oleh Divisi Riset dan Economics BCI Asia pada Januari-Maret 2020, berikut highlight proyek dengan tipe 
mixed use dari berbagai daerah di Indonesia yang akan segera memulai konstruksinya pada tahun 2020-2022 mendatang:

INOVASI KONSTRUKSI

UPCOMING PROJECTS

BUMN Centre Image by skyscrapercity.com

TIPE PROYEK NAMA PROYEK LOKASI MULAI KONSTRUKSI 
(estimasi) DEVELOPER

Apartment Klaska Residence Surabaya — 
Orenji Tower Wonokromo, Surabaya Mei 2020 PT Sinar Mas Land

Office BUMN Centre — Left Tower Gambir, Jakarta Pusat Agustus 2020 PT Danareksa (Persero), 
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk

Hotel & 
shopping centre

TOD Stasiun Tugu Yogyakarta — 
Blok B (Phase 2) Gedong Tengen, Yogyakarta Agustus 2020 PT Hutama Karya Realtindo

Factory Dunlop Aircraft Tyres Factory Karawang, Jawa Barat Oktober 2020 Dunlop Aircraft Tyres Ltd, 
PT Rubberman Indonesia

Hotel The Bay Lampung City (4 Stars) Bandar Lampung, Lampung Desember 2020 PT Budi Graha Realty
(subsidiary of Sungai Budi Group)

Office Makassar Green Offices Makassar, Sulawesi Selatan Desember 2020 Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

Mixed use office & 
apartment Pancoran RNI Jakarta Pancoran, Jakarta Selatan Desember 2021 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, 

PT Wijaya Karya Realty (aka Wika Realty)

Mixed use ofice & 
shopping mall Sarinah Square Menteng, Jakarta Pusat 2021

PT Sarinah (Persero), 
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, 

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Shopping centre Pakuwon Bekasi — Shopping Mall Bekasi Selatan, Jawa Barat 2021 PT Pakuwon Jati Tbk — Jakarta Office

Commercial area Bali Turtle Island Development Denpasar, Bali 2022 PT Bali Turtle Island Development

Apartment The Arjuna Apartment Sidoarjo — 
Tower A Sidoarjo, Jawa Timur Juni 2022 PT Bersatu Sukses Group

Apartment The Burj Millenia Alam Sutera — 
Tower 1 Tangerang Selatan, Banten Juni 2022 PT Arkco Mega Raya

(member of Arkco Group)
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PROYEK | MARET - MEI 2020

PROYEK-PROYEK YANG MULAI KONSTRUKSI DI MARET - MEI 2020

Source: BCI Asia Research & Economics  

MANADO MARINA BAY
Manado Marina Bay merupakan proyek 
hotel bintang 4 di Manado, Sulawesi 
Utara, yang dikembangkan oleh PT 
Pelabuhan Indonesia IV (Persero). Hotel 
ini akan terdiri dari 24 lantai, convention 
centre, dermaga cruise dan yacht, yang 
dilengkapi dengan pelataran untuk 
wisata area kuliner di atas lahan seluas 
30.500 meter persegi. 

Proyek ini menelan investasi sekitar 
1 triliun rupiah. Pembangunan hotel 
yang dikerjakan oleh PT Pembangunan 
Perumahan (Persero) Tbk sebagai 
kontraktor ini dijadwalkan selesai pada 
tahun 2022 mendatang.Manado Marina Bay Image by maritimenews.id

TIPE PROYEK NAMA PROYEK LOKASI MULAI 
KONSTRUKSI

CIVIL (INFRASTRUCTURE, TOWNSHIP, UTILITIES, TRANSPORT, MINING, OIL & GAS) 

Oil & gas production PERTAMINA LPG Regrigerated Terminal — Tuban Tuban, Jawa Timur April 2020

Plant Freeport Smelter Plant — Gresik Gresik, Jawa Timur Mei 2020

Plant Macika Smelter Plant Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara Mei 2020

RESIDENTIAL

Apartment Sky House Alam Sutera Apartment — Acacia Tower (Phase 1) Kota Tangerang, Jakarta April 2020

Houses Premier Estate 3 (Phase 2) Kota Bekasi, Jakarta April 2020

Apartment The Citi Land@Jatibening Tol — Ruby Tower (Tower A) Kota Bekasi, Jakarta April 2020

COMMUNITY/LEGAL/HEALTH/RECREATION

Library Gedung Perpustakaan Modern Sulawesi Tenggara (Phase 2) Kendari, Sulawesi Tenggara April 2020

Hospital RSUD Kota Bukittinggi (Phase 2) Bukittinggi, Sumatra Barat Maret 2020

EDUCATION

University Universitas Pamulang — Kampus 4 Kota Serang, Banten Maret 2020

University Universitas Palangkaraya — Gedung Pusat Pengembangan IPTEK Palangkaraya, Kalimantan Tengah Maret 2020

University Universitas Jenderal Soedriman (UNSOED) — Fakultas Teknik Banyumas, Jawa Tengah Maret 2020

OFFICE/EXHIBITION

Office Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi Bukittinggi, Sumatra Barat April 2020

Data centre & office NTT Data Centre (Jakarta 3 Data Center) — Cikarang Kabupaten Bekasi, Jakarta Maret 2020

INDUSTRIAL

Factory Sari Roti Factory — Banyuasin Banyuasin, Sumatra Selatan Maret 2020

Factory Sumitomo Constrcution Machinery Indonesia Factory — Karawang Kabupaten Karawang, Jawa Barat Maret 2020

RETAIL/HOTEL

Hotel Manado Marina Bay — Hotel (4 Stars) Manado, Sulawesi Utara April 2020

Hotel Sumitra Resor Sanur (5 Stars) Denpasar, Bali Maret 2020

Market & shophouses Millenium City — Marketplace Shophouses Kabupaten Bogor, Jawa Barat April 2020

Shophouses Semarang BIZPARK 3 Kota Semarang, Jawa Tengah April 2020



Photo by Shutterstock/ Opick45Tampak depan eksterior Menara Astra yang menjulang setinggi 262 meter
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MENARA 
ASTRA
Sebagai proyek pertama dari Astra Property, lini bisnis ke-7 
dari PT Astra Internasional, Menara Astra berdiri menjulang di 
Central Business District (CBD), Jalan Jendral Sudirman, Jakarta 
Pusat. Gedung ini menjadi lambang komitmen Astra Property, 
sebagai pemain baru pengembang properti di Indonesia, untuk 
menghasilkan bangunan yang berkualitas tinggi. Menara Astra 
juga menjadi pembuktian head company, PT Astra International, 
untuk terus berkembang bersama bangsa melalui perluasan lini 
bisnisnya.

Proyek ini merupakan salah satu gedung pencakar langit baru di 
Jakarta yang menjadi signature project Astra Property.  Didesain 
oleh konsultan arsitek ternama Jepang, Nikken Sekkei, Menara 
Astra memiliki sertifikasi BCA Green Mark Platinum yang 
dikategorikan sebagai gedung perkantoran Grade A berkelas 
internasional di pusat kota Jakarta.
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Pelingkup atap podium yang terlihat dari Jalan Jendral Sudirman sebagai elemen transisi area ground dan menara

REPRESENTASI LINGKUP LINI BISNIS ASTRA
Menara Astra dirancang dengan konsep “melingkupi” yang 
didapatkan dari bentuk dua tangan saling terkait. Ekspresi 
ini menjadi representasi “kerja sama” sebagai misi inti bisnis 
multilateral Astra. 

Konstruksi bangunan pencakar langit ini terdiri dari 6 lantai 
basement, 4 lantai podium, dan 43 lantai tipikal yang membentuk 
menara. Secara menyeluruh, konsep ini diimplementasikan 
pada denah, pelingkup atap podium, interior, hingga bentuk dan 
fasad menara.

Terlihat dari denahnya, konsep “melingkupi” ditransformasikan 
melalui dua garis saling terhubung yang membentuk gubahan 
bidang persegi panjang sederhana dengan dua sisi diagonal 
yang curvy. Secara khusus, transformasi bentuk ini diaplikasikan 
pada denah tipikal untuk kebutuhan tipologi ruang perkantoran. 

Bagian podium paling atas dilingkupi dengan atap overhang. 
Pelingkup atap yang lebar ini berfungsi sebagai shading element 
untuk menciptakan keteduhan pada area ground, sekaligus 
berperan sebagai area transisi antara ground dan menara. 
Elemen atap podium menjadi representasi kesan keterbukaan 
pada proyek premium ini dengan menyatukan pelingkup elemen 
ruang dan material eksteriornya yang multifungsi.

EKSPRESI KOMITMEN DAN PERJALANAN PADA INTERIOR
Memasuki area interior, area lobby pada lantai dasar podium 
berperan sebagai area penyambutan. Untuk memperkuat 
perannya, selubung interior area lobby dibalut dengan material 
marmer berkualitas premium. Material ini menciptakan kesan 
hangat, dan intim, sebagai bentuk ekspresi dan komitmen yang 
serius terhadap hubungan kerja sama. Beberapa warna yang 
dipilih antara lain warna netral seperti putih, abu-abu, dan 
hitam, serta cokelat dan kuning keemasan yang menciptakan 
perpaduan suasana yang elegan dan mewah.

Selain perkantoran, Menara Astra juga mengakomodasi 
beberapa fasilitas penunjang lainnya seperti conference hall, 
bank, dan area ritel, yang memiliki berbagai suasana dari kasual 
hingga mewah. Di samping itu, untuk menunjukkan sejarah 
dan eksistensi korporasi, dihadirkan Galeri Astra sebagai media 
ekspresi perjalanan dan pencapaian Astra bersama masyarakat 
Indonesia. Bentuk ekspresi ini dituangkan dalam mural dan 
patung karya seniman-seniman terbaik Indonesia.

MERESPON ANGIN DENGAN BENTUK AERODINAMIS
Susunan denah tipikal menciptakan bentuk aerodinamis yang 
estetik pada menara. Lebih dari itu, bentuk aerodinamis ini 
juga berfungsi untuk mengoptimalkan kekuatan struktur 
beton bertulang, baja, dan concrete-filled steel tube structure 
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Dominasi material marmer dengan palet putih, abu-abu, dan hitam pada interior

Lobby kantor pada podium dengan aksen marmer kuning keemasan
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(CFT), dalam merespon kondisi angin di lapangan pada gedung 
pencakar langit setinggi 262 meter ini. Selain itu, bentuk denah 
juga berpengaruh pada bentuk selubung eksterior sebagai fasad 
bangunan yang menghasilkan sirip pada setiap sudut bidang 
denah yang lancip. 

Konfigurasi sirip pada fasad dapat mengurangi pemuatan 
tekanan negatif yang dihasilkan dari angin pagi dan sore hari, 
masing-masing dari timur laut dan barat daya. Hasil pengujian 
terowongan angin menegaskan bahwa koefisien momen 
terbalik yang dihasilkan angin dari gubahan bentuk Menara 
Astra bernilai 20-30 persen lebih rendah daripada bangunan 
persegi panjang dengan volume yang sama. Selain itu, sirip 
pada fasad juga berperan untuk menjaga tekanan angin pada 
mahkota menara yang berfungsi sebagai helipad.

KOLABORASI SOLID KLIEN, ARSITEK, DAN KONTRAKTOR
Berdasarkan kondisi di lapangan, terdapat banyak aspek desain 
pada proyek ini yang membutuhkan pertimbangan ulang 
terhadap detail, terutama pada fasad eksterior. Implementasi 
bentuk massa melengkung pada menara dinilai sangat 
sulit meskipun sudah dianalisis menggunakan data building 
information modelling (BIM). Maka dari itu, perlu perubahan pada 
struktur bangunan untuk memastikan ketepatan konstruksi.

Representasi konsep bentuk pada mahkota Menara Astra

Hal yang juga patut diperhatikan dalam menjaga agar konstruksi 
tetap berjalan lancar adalah pembagian informasi yang cepat 
kepada kontraktor melalui smartphone dan tablet. Kerja 
sama dengan tenaga ahli Jepang yang berpengalaman dalam 
pengerjaan bangunan high rise juga krusial untuk menyelesaikan 
konstruksi rangka baja pada proyek ini. Dengan koordinasi yang 
baik, Menara Astra dapat diselesaikan empat bulan lebih cepat 
dibandingkan proyek dengan skala sebanding.

Detail konfigurasi sirip pada menara sebagai respon kondisi angin
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Tampak eksterior Menara Astra dari sisi selatan Jalan Jenderal Sudirman

DATA PROYEK
Nama Proyek
Menara Astra
Lokasi
Jalan Jendral Sudirman Kav. 5-6, 
Jakarta 10220
Selesai
Juli 2018
Luas Tapak
10.762 meter persegi
Luas Bangunan
113.625 meter persegi
Jumlah Lantai
6 basement & 47 di atas 
permukaan tanah
Tinggi Bangunan
262 meter
Pemilik/Klien
Astra Property
Konsultan Arsitektur
Nikken Sekkei Ltd
Co-Architect
PT Airmas Asri
Konsultan Sipil & Struktur
Arup Singapore Pte Ltd & 
PT Recta Optima
Konsultan Mekanikal & 
Elektrikal 
Meinhardt Indonesia
Konsultan Fasad
Inhabit
Konsultan Pencahayaan
Lighting Planner Associates Inc
Quantity Surveyor
PT Wolferstan Trower Indonesia 
(aka WT Partnership) Jakarta
Kontraktor Utama
Shimizu Corporation Indonesia 
& PT Total Bangun Persada Tbk
Foto
Nikken Sekkei Ltd
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BALI 
FLOW HOUSE
Bali Flow House merupakan sebuah vila yang terletak di 
desa yang kaya dengan kerajinan kayu tradisional, yaitu Desa 
Mas, Ubud, Bali. Terletak di sekeliling hamparan persawahan 
dan alam yang asri, vila ini didesain dengan mengoptimalkan 
akses visual lanskap yang indah melalui pelingkup ruang masif 
yang minim.

Didesain oleh Alexis Dornier, vila ini memiliki focal point yang 
khas berupa bentuk massa bergelombang. Secara menyeluruh, 
massa ini menciptakan kesan dinamis dan mengalir secara 
halus. Dengan kesan tersebut, tamu yang menginap diharapkan 
dapat membangun intensi kedamaian, keterbukaan, dan 
perpaduan harmonis antara keduanya.

KUALITAS SPASIAL RUANG PLANAR YANG DINAMIS
Sesuai dengan penamaannya, desain Bali Flow House 
terinspirasi dari bentuk gelombang bunyi yang diterapkan 
secara menyeluruh untuk menciptakan kualitas spasial pada 
ruang eksterior dan interior yang lebih dinamis. Melalui proses 
manipulasi kurva satu garis pada denah dan tampak yang 
dilakukan secara berulang, Alexis Dornier mengartikulasikan 
ruang multiplanar untuk menghubungkan bidang lantai dan 
atap sehingga saling terkait secara langsung. 

Pada satu bagian gelombang di bidang atap dijulurkan ke 
bawah, menjadikannya sebagai dinding solid yang berbentuk 
dinamis, sebagai respon kebisingan. Di sisi lainnya, gelombang 
pada plat lantai 2 dijulurkan hingga ke lantai dasar untuk 
mempertegas gestur akses masuk utama. Gestur ini sekaligus 
menjadi elemen struktur sehingga area interior bebas kolom. 
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Fasad utama Bali Flow House
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Atap yang didesain bergelombang

HIPERBOLA METAFORA PIANO
Pendekatan bentuk yang dinamis pada Bali Flow House 
merupakan permintaan khusus dari klien, seorang musisi-
komposer, untuk mendesain hunian yang menciptakan kesan 
berada di dalam sebuah alat musik ketika memasukinya. 
Bersama dengan klien, Alex Dornier menentukan alat musik 
sebagai referensi bentuk yang kemudian disesuaikan dengan 
konteks setempat.

Bentuk atap yang bergelombang dan dramatis dikonstruksikan 
dengan rangka baja dan bilah-bilah kayu pada elemen eksterior 
dan interior. Bilah-bilah kayu ini merepresentasikan tuts piano 
serta memberikan kesan berbeda dengan sekuens dan ritme 
dari penataannya.

BERSINERGI DENGAN LANSKAP
Bali Flow House bersinergi dengan konteks sekitarnya melalui 
pendekatan modern tropis dan industrial. Pendekatan modern 
terlihat jelas pada bentuk massa bangunan yang dinamis dan 

ringan. Elemen tropis dihadirkan dengan tritisan sebagai 
shading element yang dapat menghalau radiasi panas matahari 
maupun paparan air hujan masuk ke dalam ruang. Sementara 
itu, aspek industrial tercermin dari material eksterior yang 
dominan, yaitu beton ekspos, dengan warna abu-abu yang 
netral.

Untuk menghadirkan kesan berada di dalam sebuah alat musik 
sekaligus menghadirkan ciri khas Desa Mas, pelingkup ruang 
interior didominasi dengan material kayu pada area langit-
langit. Di sisi lain, pelingkup dinding didominasi material kaca 
untuk memperkuat vista panoramik menuju lanskap sekitar.

Manipulasi kurva pada bidang lantai 2 dan lantai dasar yang 
saling terkait secara langsung terlihat pada eksterior yang 
terintegrasi dengan interiornya. Bagian ini dimanfaatkan 
sebagai amphitheatre seating untuk berkumpul sembari 
menikmati kolam renang, lanskap persawahan, dan vegetasi 
rimbun di sekitar.
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Sunken amphitheatre seating yang menghadap ke area lanskap

Kamar tidur dengan dinding kaca untuk optimalisasi view Pantry dan ruang makan
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Area outdoor dengan kolam renang yang menghadap lanskap persawahan

Isometri Bali Flow House

DATA PROYEK
Nama Proyek
Bali Flow House
Lokasi
Desa Mas, Ubud, Bali
Selesai
2019
Luas Bangunan
370 meter persegi
Jumlah Lantai
2
Konsultan Arsitektur
Alexis Dornier
Principal Architect
Alexis Dornier
Konsultan Desain Interior
Alexis Dornier
Principal Designer
Alexis Dornier
Konsultan Lanskap
Surya Kembar Property
Kontraktor Utama
Surya Kembar Property
Foto/Gambar
KIE & Tommaso Riva
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Teduh Coffee di antara lanskap eksisting
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TEDUH 
COFFEE
Coffee shop kini telah menjadi bagian dari gaya hidup yang tak 
terpisahkan bagi kalangan milenial. Selain cita rasa kopi yang 
disajikan, suasana yang khas juga perlu dibangun sehingga 
coffee shop perlu didesain secara matang.

Teduh Coffee menjadi salah satu coffee shop yang mampu 
memadukan cita rasa dan suasana yang identik. Didesain 
secara matang oleh Localic Studio, coffee shop ini merespon 
konteks sekitarnya dengan menghadirkan karakter industrial 
yang tegas sekaligus inklusif. Hal ini membuat pengalaman 
nongkrong hingga bekerja di sudut kota Yogyakarta menjadi 
lebih nyaman.

KARAKTER INDUSTRIAL 
Tapak Teduh Coffee berada di area memanjang dengan 
lebar muka yang sempit. Tapak ini berbatasan dengan area 
persawahan yang tidak terlalu luas, yang menjadi sebuah 
oase tersendiri pada aspek view. Untuk menghadirkan ruang 
yang terkesan luas, high ceiling yang didapatkan dari gubahan 
bentuk massa serta material kaca yang transparannya menjadi 
solusi dari isu ini.
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Area indoor yang nyaman dan terbuka

Teduh Coffee terletak di area permukiman di Yogyakarta. 
Dengan lokasi tapak yang berada di jalan lingkungan, serta 
untuk merespon konteks lingkungan di area residensial, 
tempat ini didesain dengan langgam industrial—yang berbeda 
dengan langgam konteks sekitar. Pesan yang ingin dicapai 
adalah memberikan aksen eksistensi sekaligus memperkuat 
daya tarik komersialnya.

Langgam industrial diaplikasikan secara dominan melalui 
bentuk massa segitiga yang sekaligus menjadi fasad dan 
focal point utama pada desain coffee shop ini. Aplikasi bentuk 
industrial semakin diperkuat dengan permainan warna 
monokrom yang didukung oleh material ekspos berupa besi, 
concrete, dan kaca. 

MERESPON INTENSITAS CAHAYA DAN TERMAL
Fasad yang berbentuk segitiga didominasi dengan material 
kaca. Perpaduan ini menciptakan karakter tegas sekaligus 
terbuka sehingga memberikan ciri khas kemenarikan tersendiri 
yang inklusif.

Pemilihan material kaca yang dominan pada fasad merupakan 
tantangan terbesar dari segi desain untuk mengontrol 
intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam bangunan. 
Dengan bantuan software untuk membuat simulasi cahaya dan 
panas, dilakukanlah analisa terhadap kedua hal tersebut, yang 
akhirnya menjadi dasar pemilihan warna gelap pada dinding 
dan lantai sebagai salah satu solusi. 

KONEKTIVITAS VISUAL DENGAN LANSKAP
Zonasi ruang diklasifikasikan menjadi tiga area utama, yaitu 
indoor, semi outdoor, dan outdoor. Untuk semakin memperkuat 
brand yang diangkat, Localic Studio menonjolkan hubungan 
ruang dalam dengan lanskap secara visual untuk menghadirkan 
suasana teduh. 

Area indoor dan outdoor dibatasi dengan area semi outdoor dan 
sekat kaca. Dengan demikian, secara visual area indoor seolah 
menyatu dengan lanskap persawahan yang mengelilingi tapak. 
Dengan desain yang bersinergi antara dalam dan luar ini, Teduh 
Coffee menghadirkan kesan terbuka yang membuatnya seolah 
menjadi sebuah ruang publik untuk warga sekitar.
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DATA PROYEK
Nama Proyek
Teduh Coffee
Lokasi
Kledokan, Caturtunggal, 
Yogyakarta
Selesai
Desember 2018
Luas Tapak
672 meter persegi
Luas Bangunan
Indoor: 192 meter persegi;
Outdoor: 74,5 meter persegi
Jumlah Lantai
1
Klien
Teduh Coffee
Konsultan Arsitektur
Localic Studio
Principal Architect
Andre William Pattikawa & 
Ruben Betarushi

Konsultan Sipil & Struktur
Localic Studio
Konsultan Mekanikal & 
Elektrikal 
Localic Studio
Konsultan Lanskap
Localic Studio
Foto
Ukara Studio

Konektivitas visual

Area outdoor dan semi-outdoor di belakang tapak

Floor Plan
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SH-HOUSE
Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, Bandung 
semakin padat dipenuhi oleh penduduk, di mana kemacetan 
di jalan-jalan utamanya menjadi santapan sehari-hari yang 
tidak dapat lepas dari suasana keseharian kota. Rumah yang 
segar dan nyaman menjadi salah satu jawaban atas hiruk 
pikuk dan kepenatan yang disebabkan oleh hal-hal tersebut. 
RUANGRONA menjawabnya saat menangani proyek hunian 
yang terletak di Holis, Bandung Selatan, kawasan yang terkenal 
dengan udara yang panas akibat jarak antara satu hunian 
dengan hunian lainnya sangat rapat. 

Lokasi hunian terletak di daerah yang panas dan gersang 
sehingga pemilik menginginkan sebuah rumah tinggal yang 
lebih asri dan dekat dengan alam. Untuk menerjemahkannya, 
RUANGRONA berusaha menciptakan desain hunian dengan 
kesan terbuka dan luas. Daerah yang kurang menguntungkan 
tersebut membuat tim arsitek membuat microclimate di dalam 
hunian ini sendiri sehingga udara akan mengalir dengan baik 
melalui bukaan-bukaan yang ada, terutama untuk mengurangi 
udara panas di dalam rumah. 
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Tampak depan bangunan didesain lebih humble untuk mengantisipasi kondisi kawasan sekitar
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NUANSA OUTDOOR DALAM RUMAH
Antisipasi terhadap lingkungan sekitar juga dikedepankan 
pada desain proyek residensial ini. Penciptaan dan penataan 
ruang tersebut, lengkap dengan bukaan yang lebar, diharapkan 
dapat menghadirkan nuansa outdoor di dalam rumah. Hal ini 
menciptakan pengalaman yang berbeda di setiap ruangnya. 
Tampak depan yang didesain dengan sentuhan yang humble 
juga dimaksudkan untuk memberikan kesan menyatu dengan 
nilai-nilai setempat dan lingkungan sekitar.

Salah satunya, yakni living room, menjadi focal point dari proyek 
hunian ini. Ruang publik ini langsung berbatasan dengan taman 
terbuka sehingga penghuni atau tamu dapat merasakan interaksi 
yang spesifik dari hadirnya ruang luar ke dalam bangunan. 
Terdapat juga koridor dan jembatan yang menghubungkan 
antar kamar yang ditampilkan sebagai penunjang koneksi antar 
ruang dengan konsep terbuka dan sekaligus menjadi salah satu 
elemen menarik lainnya dari rumah ini.

Untuk menunjang penciptaan hunian yang asri tersebut, 
RUANGRONA memberikan sentuhan bahan bangunan yang 
sesuai, yakni pemanfaatan semen yang di-expose, kayu, kamprot, 
dan batu. Sementara itu, polesan warnanya dipilih warna-warna 
alam, yakni abu-abu dan coklat kayu. 

Suasana living room yang langsung berbatasan dengan taman dalam

Bridge sebagai penghubung antar kamar menjadi suatu pengalaman yang menarik 
dalam rumah ini
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RESIKO YANG SEPADAN
Tapak ini dibeli pemilik dalam kondisi bahwa harus ada 
rumah pengembang di dalamnya sehingga RUANGRONA 
harus menghubungkan dua massa bangunan dengan kualitas 
bangunan yang berbeda. Hal ini menjadi tantangan terbesar 
karena selain berbeda sama sekali, pemisahan kedua massa 
ini sengaja dilakukan untuk menghilangkan kesan gemuk yang 
dapat menyebabkan aliran udara di dalam bangunan dan tapak 
menjadi tidak lancar. 

Keinginan pemilik untuk rumah tinggalnya, serta menyatukannya 
dengan kenyataan di kertas dan lapangan, menarik untuk diikuti 
secara desain hingga konstruksi. Hal tersebut datang dari 
konsep terbuka yang ingin dihadirkan, dan klien cukup berani 
untuk menyetujui desain tanpa sekat langsung ke area outdoor 
yang tidak ditutupi atap. 

Keputusan yang berani dengan mengaplikasikan bukaan lebar 
dan akses terbuka ke area luar bukan tanpa resiko, namun 
suasana yang didapatkan di dalam rumah juga sepadan dengan 
keputusan tersebut. Suasana yang hadir dari indoor dan outdoor-
nya menjadi sesuatu yang menyegarkan dan menyenangkan 
setelah seharian berkutat dengan pekerjaan dan hiruk pikuk 
kota yang padat.

DATA PROYEK
Nama Proyek
SH-House
Lokasi
Taman Holis Indah 2, Bandung
Luas Tapak
600 meter persegi
Luas Bangunan
400 meter persegi
Jumlah Lantai
2
Tinggi Bangunan
6 meter
Pemilik/Klien
Shandy Dharmawan & 
Fransisca Irene
Konsultan Arsitektur
RUANGRONA
Principal Architect
Josephine Fitria & Monica 
Tiaradewi
Konsultan Sipil & Struktur
Andreas Martin (GudHome)

Ruang makan dibuat lebih tinggi untuk menimbulkan kesan yang lebih intimate bagi keluarga

Konsultan Pencahayaan
RUANGRONA
Kontraktor Utama
GudHome
Foto/Gambar
KIE
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WORLD 
CAPITAL TOWER
Awal tahun ini, kawasan segitiga emas (golden triangle) 
CBD Jakarta semakin disemarakkan dengan hadirnya World 
Capital Tower. Gedung perkantoran ini menjadi pencakar langit 
tertinggi di pusat masterplan area Mega Kuningan.

Didesain dengan gubahan massa sederhana yang elegan dan 
timeless oleh Aedas, bangunan ini semakin mewah dengan 
tatanan interior yang didesain oleh Hirsch Bedner Associates 
(HBA) Jakarta. Aspek keamanan dan kenyamanan menjadi 
faktor penting yang direspon melalui desainnya sehingga 
menjadi contoh lingkungan kerja modern di area CBD.

ELEGAN DAN TIMELESS
Desain World Capital Tower mengangkat konsep “The Global 
Financial Landmark” yang dimaksudkan untuk menjadi ikon baru 
di kawasan Mega Kuningan. Untuk merespon konteks lokasi 
Lingkar Mega Kuningan yang menjadi titik fokus masterplan 
area CBD ini, World Capital Tower didesain dengan struktur 
podium dan menara dari bentuk massa sederhana, namun 
memiliki kesan yang efisien dan elegan.

Gubahan massa bangunan yang didesain oleh Aedas ini terdiri 
dari sekuens bidang-bidang horisontal berbentuk trapesium 
dengan lengkungan pada keempat sisinya. Bidang-bidang 
horisontal ini disusun dengan sekuens radial yang mengerucut 
ramping secara vertikal hingga setinggi 257 meter. 
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World Capital Tower menjadi ikon baru kawasan Mega Kuningan
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Area podium World Capital Tower dari sisi dalam Lingkar Mega Kuningan

Perbedaan volume antara podium dan menara menghadirkan 
sentuhan dinamis dengan konsistensi yang formal pada 
keseluruhan massa ini. Di sisi lain, bidang melengkung vertikal 
memberikan kesatuan dan koherensi pada perpaduan podium 
dan menara sehingga menciptakan kesan desain yang timeless.

GEDUNG GRADE A DENGAN DESAIN LOBBY 
KELAS BINTANG LIMA
World Capital Tower digolongkan sebagai gedung perkantoran 
dengan Grade A. Zonasi ruangnya diklasifikasikan secara 
vertical dan terdiri dari empat bagian, yakni: low zone, mid low 
zone, mid high zone, dan high zone. Low zone terdiri dari 18 lantai 
yang diperuntukkan untuk dijual, sementara tiga zona lainnya 
difokuskan untuk disewakan.

Aspek kenyamanan sangat diperhatikan dalam mendesain 
bangunan ini, khususnya dalam merespon faktor kebisingan 
dan radiasi panas cahaya matahari. Sebagai responnya, material 
low-e double glass diaplikasikan sebagai selubung fasad World 
Capital Tower untuk meredam kebisingan dari luar. Material 
ini juga berfungsi untuk memproteksi ruang dari radiasi panas, 
sinar inframerah, dan sinar ultraviolet sehingga pemakaian 
energi dapat lebih hemat dan efisien.

Kesan elegannya muncul pada keseluruhan desain gedung 
pencakar langit ini. Keeleganannya semakin diperkuat dengan 

interior lobby utama yang didesain oleh HBA Jakarta. Lobby 
utama seluas 1.800 meter persegi dengan ketinggian 16 meter 
ini didesain mewah setara dengan standar dari lobby hotel 
bintang lima.

ASPEK KEAMANAN
Gedung perkantoran ini dilengkapi utilitas keamanan dengan 
teknologi terkini. Antisipasi keamanan pasif dimulai dari area 
lobby utama pada podium yang menggunakan kaca setinggi 10 
meter dengan ketebalan 19 mili meter yang dilengkapi dengan 
material bomb-blast proof. Untuk memperkuat sisi security, di 
area lobby juga dilengkapi dengan berupa pendeteksi bom dan 
metal tercanggih saat ini. 

Sebagai bentuk antisipasi keamanan dari bencana gempa bumi, 
World Capital Tower menerapkan struktur reinforced concrete 
shear wall pada area core dan menggunakan special concrete 
moment frame pada selubung yang mengelilinginya. Kombinasi 
kedua struktur ini didesain untuk menahan gempa hingga 8,5 
skala Richter.

Desain World Capital Tower memiliki tujuan untuk menjadi 
contoh lingkungan kerja yang modern. Selain itu, proyek ini juga 
menjadi pelopor lingkungan kerja dengan konteks lingkungan 
yang ramah terhadap pedestrian di kawasan segitiga emas 
(golden triangle) CBD Jakarta.
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Tampak eksterior World Capital Tower yang memiliki kesan efisien dan elegan
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Selasar pada area antara podium dan menara

Siteplan dan parameter desain pada masterplan Lingkar Mega Kuningan

DATA PROYEK
Nama Proyek
World Capital Tower
Lokasi
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde 
Agung Lot B Kav. E1.1, 
Mega Kuningan, Jakarta Selatan
Selesai
Maret 2020
Luas Tapak
8.000 meter persegi
Luas Bangunan
80.000 meter persegi
Jumlah Lantai
52 
Tinggi Bangunan
257 meter
Pemilik/Klien
Joint development dari 
PT Mega Kuningan International & 
PT Pollux Properti Indonesia Tbk
Konsultan Arsitektur
Aedas Pte Ltd.
Principal Architect
Kevin Jose & Jose Silva
Tim Desain
Jose Silva, Jerry Lee, Grace 
Cheong & Bernardo Mota
Konsultan Arsitektur Lokal
PT Tetra Desain Indonesia 
Konsultan Desain Interior
Hirsch Bedner Associates (HBA) 
Jakarta
Principal Designer
Christin Castillo
Konsultan Sipil & Struktur
PT Gistama Inti Semesta
Konsultan Mekanikal & 
Elektrikal 
PT Metakom Pranata
Quantity Surveyor
PT Wolferstan Trower Indonesia 
(WTP)
Konsultan Lighting
MYNA
Konsultan Fasad
Meinhardt Pte Ltd
Kontraktor Utama
PT Nusa Konstruksi Enjiniring 
Tbk
Interior Fit-Out Contractor
PT Erka Interindo
Foto/Gambar
Aedas
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LRT JAKARTA 
OFFICE HQ
Menjelang beroperasinya moda transportasi LRT Jakarta, 
beberapa waktu yang lalu, PT LRT Jakarta ingin menghadirkan 
ruang kantor yang nyaman, menyenangkan, dan kreatif, untuk 
mendorong performa kerja mereka. Dengan memanfaatkan 
ruang eksisting yang ada, Morphosa Indonesia selaku konsultan 
desain interior proyek ini menjawab tantangan desain tersebut 
dengan menerapkan konsep open layout pada LRT Jakarta 
Office HQ. Penerapan layout terbuka ini diharapkan dapat 
memicu kultur kerja yang kolaboratif.

MOTION SEBAGAI INSPIRASI
Desain LRT Jakarta Office HQ terinspirasi dari termin motion 
atau pergerakan yang memiliki makna yang lekat dengan ranah 
industri transportasi massal ini. Motion sekaligus menjadi kata 
kunci desain yang diselaraskan dengan branding image LRT 
Jakarta. 
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Area reception yang langsung terlihat saat memasuki area LRT Jakarta Office
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Area kolaborasi dan ruang penyimpanan (kabinet dan loker)

Area breakout
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Pada penerapannya, motion diwujudkan melalui elemen 
interior berupa bentuk-bentuk geometri, serta pemilihan 
warna pada elemen ceiling dan flooring sesuai dengan industri 
dan perusahaan yang ingin dibawa. Pemilihan bentuk dan 
warna kemudian dielaborasikan pada open layout sehingga 
menciptakan perpaduan yang memiliki kesan kolaboratif dan 
produktif sebagai area kerja.

Terdapat beberapa ruang yang memiliki efek seperti magnet 
untuk menarik user agar dapat semakin menikmati suasana 
ruang kerjanya, yakni meliputi area reception, area kolaboratif, 
dan area breakout.  Area reception sendiri tidak hanya 
diperuntukkan untuk menyambut tamu, namun sekaligus 
menjadi meeting point dari pihak internal LRTJ maupun bersama 
pihak eksternal. Ketiga ruang ini sekaligus berperan sebagai 
focal point yang ditempatkan di area tertentu untuk menjaga 
keselarasan aktivitas di keseluruhan ruang kerja sehingga 
menciptakan atmosfer yang aktif dan dinamis.

PERMAINAN MATERIAL
Selain bentuk elemen interior, hal yang juga esensial untuk 
membangun ambiance sesuai konsep yang diangkat adalah 
pemilihan materialnya. Pada LRT Jakarta Office HQ, permainan 
material yang dipilih secara dominan meliputi tekstur kayu, 
bata, dan vegetasi artifisial. Tekstur bata menampilkan material 
ekspos yang bersifat taktil sehingga menghilangkan kesan 

DATA PROYEK
Nama Proyek
LRT Jakarta Office HQ
Lokasi
Building MCC – Kelapa Gading
Selesai
2019
Luas Bangunan
1.750 meter persegi
Jumlah Lantai
2
Klien
LRT Jakarta

Konsultan Desain Interior
Morphosa Indonesia
Principal Designer
Okky Wardhana
Kontraktor Fit-Out Interior
Algyp Sarana Graha
Foto
Fernando Gomulya

Ruang tunggu dan meeting point

monoton. Pemilihan warna merah pada material ini juga 
disesuaikan sehingga selaras dengan warna LRT Jakarta.

Untuk mendukung estetika, pemilihan material juga 
dilatarbelakangi atas pertimbangan durabilitas, fungsi, dan 
maintenance, seperti penggunaan vinyl pada area dengan 
sirkulasi tinggi. Sementara perletakan karpet ditempatkan pada 
area kerja untuk lebih mendukung aspek akustik ruang. Pola 
karpet yang didesain secara unik oleh Morphosa Indonesia 
diimplementasikan pada setiap ruang. Berdasar konsep motion 
yang diusung, kombinasi pola dan warna pada desain karpet 
semakin mempertegas kesan pergerakan.
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Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UNI 
RESTAURANT 
BALI

Nama UNI Restaurant Bali, sebuah fine dining restaurant di 
Canggu, kian populer sejak dibuka pada November 2019. Nama 
‘uni’ sendiri terinspirasi dari istilah landak laut dalam Bahasa 
Jepang, mewakili suguhan seafood ala Jepang dan Prancis yang 
disajikan dengan gaya kontemporer sebagai hidangan andalan 
restoran ini.

Melalui sentuhan Design Assembly, interior UNI Restaurant 
Bali didesain dengan gaya Jepang. Gaya ini disesuaikan dengan 
menu-menu utama yang dihidangkan, yang direpresentasikan 
melalui aplikasi elemen material hingga detail elemen interior. 
Selain elemen interior utama, kolaborasi desain lanskap, lighting, 
dan artwork juga membuat suasana restoran lebih semarak.

JEPANG, PRANCIS, DAN INDONESIA
Dalam mendesain UNI Restaurant Bali, Design Assembly 
memadukan konsep desain yang semi-formal untuk mendukung 
konsep hidangan kekinian sekaligus ringan yang dicetuskan 
oleh Chef Steven Skelly, salah satu owner restoran ini. 
Sentuhan Jepang dan Prancis pada hidangan ini juga menjadi 
latar belakang konsep desain interior yang dipadukan dengan 
craftsmanship lokal Indonesia.
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Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Main dining area UNI Restaurant Bali
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Ciri gaya khas Jepang secara dominan diterapkan pada elemen 
kisi-kisi material kayu. Elemen kisi-kisi tersebut memiliki 
potongan clean-cut yang memberikan kesan sleek dan modern, 
namun juga memiliki kesan natural melalui finishing-nya. Kisi-
kisi kayu pada selubung interior ini dipadukan dengan furnitur 
kayu dan dekorasi berpalet senada yang dilatarbelakangi 
dinding berwarna abu-abu muda.

Secara keseluruhan, elemen desain UNI Restaurant Bali 
diproduksi secara lokal sehingga turut berkontribusi dalam 
mengurangi emisi jejak karbon dari proses distribusinya. 
Beberapa elemen desain tersebut, antara lain meliputi furnitur 
dengan material kayu jati, ubin marmer, dan berbagai material 
lainnya. Sementara itu, terdapat dua elemen impor, yaitu panel 
akustik dari Jerman dan elemen dekoratif berupa botol dari 
Jepang.

INTERAKTIF SEKALIGUS INTIM
Open kitchen bar menjadi salah satu area interaktif yang menarik 
perhatian karena adanya aktivitas live cooking. Area yang 
menjadi central point UNI Restaurant Bali ini dilengkapi dengan 
kursi putar tinggi yang mengelilinginya agar pengunjung dapat 
menyaksikan live cooking dengan nyaman.
 
Void skylight yang berbentuk sirkular turut dihadirkan untuk 
memasukkan unsur pencahayaan dan penghawaan alami ke 

Open kitchen bar sebagai area interaktif pada restoran

dalam ruang. Melalui kolaborasi dengan Larch Studio, void 
sirkular ini dilengkapi dengan fitur vegetasi yang menjuntai ke 
bawah sehingga ruang terkesan semakin tropis. Elemen cermin 
bulat, yang disesuaikan dengan bentuk void, turut ditambahkan 
sebagai aksen dekorasi untuk memberi kesan luas pada interior.

Berbagai elemen desain interior yang diaplikasikan memiliki 
tujuan untuk menciptakan suasana yang interaktif secara 
sosial, namun juga dapat bersifat intim. Salah satunya adalah 
kolaborasi dengan seniman Yaz melalui urban artwork yang 
membuat ruangan tersebut semakin vibrant di tengah gaya 
Jepang yang kental. Untuk menghadirkan keintiman, suasana 
vibrant dari artwork dan elemen khas Jepang yang clean 
diseimbangkan secara dramatis melalui kolaborasi lighting dari 
Studio Nimmersatt.

DATA PROYEK
Nama Proyek
UNI Restaurant Bali
Lokasi
Jalan Pantai Berawa No. 99, 
Canggu, Bali
Selesai
November 2019
Konsultan Desain Interior
Design Assembly

Principal Designer
Tim Caston
Konsultan Lighting
Studio Nimmersatt 
Konsultan Lanskap
Larch Studio
Foto
KIE
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Area semi outdoor dengan pembatas ruang kisi-kisi kayu

Tampak eksterior UNI Restaurant Bali yang didominasi dengan fasad kisi-kisi kayu



INTERIORS

80  

Aspek health, safety, security and environment (HSSE) menjadi 
faktor yang penting untuk diterapkan di berbagai kegiatan 
perusahaan, khususnya mereka yang berkecimpung di sektor 
industrial. HSSE menjadi salah satu faktor yang menentukan 
untuk mencegah kerugian akibat insiden. Sebagai perusahaan 
energi nasional, PT Pertamina EP menghadirkan HSSE Demo 
Room and Training Centre, sebuah fasilitas pelatihan untuk 
membina dan meningkatkan kemampuan pekerja dalam aspek 
kesehatan, keselamatan, dan keamanan dalam lingkungan kerja. 

HSSE Demo Room and Training Centre yang terletak di 
Prabumulih, Sumatera Selatan, didesain oleh PT Imajiku Cipta 
Pratama dengan konsep futuristik sekaligus lokalitas pada 
eksterior dan interiornya. Menampilkan Pertamina dalam 
wajah yang lebih baru, fasilitas ini diharapkan sekaligus dapat 
mengangkat citra perusahaan di dunia nasional maupun 
internasional.

KONSEP LIFE SAFETY RULES YANG FUTURISTIK
Interior area demo yang didesain oleh PT Imajiku Cipta Pratama 
menerapkan terobosan yang inovatif sesuai dengan kemajuan 
teknologi untuk menampilkan Pertamina dalam wajah yang 
baru. Inovasi tersebut direalisasikan dengan HSSE Life Safety 
Rules ke dalam konsep futuristik, mengingat visi Pertamina 
yang berkelas dunia.

HSSE DEMO 
ROOM AND 
TRAINING 
CENTRE
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HSSE Demo Room and Training Centre yang dilengkapi dengan berbagai alat peraga yang interaktif
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Salah satu demo room pada aspek access control & traffic safety

Elemen tangga dengan dekorasi futuristik dan vibrant

Life Safety Rules terdiri dari 18 elemen yang dikelompokkan 
menjadi beberapa zona dengan susunan yang sesuai dengan 
urutan kegiatan pelaksanaan di lapangan. Sementara itu, 
fasilitas yang diakomodasi pada interior HSSE Demo Room and 
Training Centre adalah material dan alat-alat peraga demo room.

Pusat pelatihan ini menerapkan konsep sirkulasi tertutup yang 
berurutan untuk memastikan seluruh elemen pada setiap zona 
dapat menjadi perhatian dan tidak ada yang terlewatkan oleh 
user. Terdapat area induksi dan auditorium yang ditempatkan di 
lantai 2. Penempatan ini dilakukan terkait dengan kebiasaan di 
lapangan, di mana setelah diberikan penjelasan elemen-elemen 
safety rules, maka dilanjutkan ujian di akhir pertemuan untuk 
mengetahui sejauh mana pemahaman peserta pelatihan akan 
materi yang diberikan. 

Elemen materi pada setiap zona dibagi lagi menjadi dua, yaitu 
media informasi dan media stimulasi. Media informasi terdiri 
dari backdrop, signage yang dilengkapi dengan LED, serta poster 
sosialisasi dan informasi. Sementara itu, media stimulasi terdiri 
dari alat dan/atau material real, simulasi kegiatan di lapangan, 
serta maket miniatur.

FASAD SEBAGAI FOCAL POINT EKSTERIOR
HSSE Demo Room and Training Centre juga memiliki 
kemenarikan dari sisi eksterior. Terinspirasi dari lokalitas yang 
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DATA PROYEK
Nama Proyek
HSSE Demo Room and Training 
Centre
Lokasi
Prabumulih, Sumatera Selatan
Selesai
Desember 2018
Luas Tapak
5.000 meter persegi
Luas Bangunan
1.216 meter persegi
Jumlah Lantai
2
Pemilik/Klien
PT Pertamina EP Asset 2
Konsultan Arsitektur
PT Imajiku Cipta Pratama
Principal Architect
Mita Suhaimi

Fasad futuristik sebagai focal point tampak eksterior

populer pada masanya, yaitu Sriwijaya yang memiliki makna 
kemenangan yang gilang-gemilang, PT Imajiku Cipta Pratama 
mengangkat unsur kelokalan dengan konsep kemenangan pada 
fasad fasilitas pelatihan ini secara futuristik.

Fasilitas pelatihan ini menempati bangunan kantor eksisting 
yang kemudian berubah fungsi menjadi Demo Room. Posisi 
fasad utama yang menghadap jalan utama menjadi keuntungan 
untuk memperkenalkan wajah baru HSSE Demo Room and 
Training Centre. Memanfaatkan material alumunium composite 
carbonat, fasad eksisting ditransformasi dengan second skin 
berbentuk bidang asimetris dengan gubahan menyerupai 
bentuk perisai yang masif untuk mengundang rasa penasaran 
bagi orang-orang yang melewatinya. 

Menggunakan pemilihan warna biru dan putih sebagai 
corporate colour, logo Pertamina ditempatkan pada sudut 
kanan atas bangunan. Permainan bentuk 3D yang membentuk 
perisai dengan garis-garis tegas memberikan kesan kedalaman, 
sekaligus menjadi aksen warna gradasi pada area fasad. Di 
tengah fasad terdapat akses utama dengan warna jingga untuk 
mempertegas fungsinya. 

Pengolahan desain HSSE Demo Room and Training Centre oleh 
PT Imajiku Cipta Pratama mencakup aspek desain arsitektural, 
interior, grafis, dan animasi video presentasi. Fasilitas pelatihan 

Tim Desain
Fatchur Rohman, Rahmat Dwi
Konsultan Desain Interior
PT Imajiku Cipta Pratama
Principal Designer
Mita Suhaimi
Tim Desain
Erma Ariani, Jose Rizal
Kontraktor Utama
PT Kurnia Jaya Lestari
Kontraktor Fit-Out Interior
PT Imajiku Cipta Pratama
Foto
Mario Wibowo

ini juga dapat menjadi destinasi wisata edukasional bagi 
pelajar dan mahasiswa sehingga pemahaman akan pentingnya 
kesehatan, keselamatan, dan keamanan dalam bekerja dapat 
tertanam semenjak dini.
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Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/A BAR
Sejak dibuka pada pertengahan tahun 2019, A/A Bar menjadi 
sebuah destinasi untuk melepas penat dari rutinitas ibu kota. 
Terletak di area komersial yang semakin dikenal sebagai 
kawasan hiburan di area Gunawarman, Jakarta Selatan, A/A Bar 
yang didesain oleh Bitte Design Studio menawarkan konsep 
hiburan dengan latar belakang era yang berbeda melalui konsep 
speakeasy bar.

Konsep speakeasy bar diimplementasikan secara matang pada 
bar ini dengan pemilihan material hingga furnitur custom made. 
Melalui konsep ini, A/A Bar menciptakan suasana yang seolah 
mengajak pengunjung melintasi waktu menuju bar dengan 
ambiance teatrikal ala era 1920. 

DAYA TARIK MISTERIUS
Mengacu pada kondisi era prohibition di tahun 1920, speakeasy 
bar sendiri merupakan istilah bar ilegal di Amerika. Pada era 
tersebut, alkohol dijual secara ilegal sehingga bar yang ada 
didesain secara terselubung. 
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Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Main area dari A/A Bar yang menampilkan berbagai tipe seating, mulai dari sofa, high table, dan booth seating
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Konsep ini diimplementasikan secara menyeluruh pada A/A 
Bar, diawali dari desain kulit luar bar dan pintu masuk yang jauh 
dari kesan gemerlap, namun memancarkan daya tarik misterius. 
Pada area entrance, terdapat rak buku berlatar belakang rustic 
mirror yang ternyata merupakan kamuflase pintu masuk, di 
mana pengunjung perlu menemukan buku yang tepat untuk 
membuka pintu tersebut.

MATERIAL DAN ORNAMEN ERA 1920
Memasuki interior utama A/A Bar, area bar dan display shelving 
menjadi elemen yang ditonjolkan untuk memperkuat sisi 
misterius ala era prohibition. Pada area bar, elemen dinding 
didesain untuk menjadi representasi old medicine drawer dengan 
detail brass handle dan label pada masing-masing laci yang 
ada. Begitu pula pada lemari display panjang dengan beragam 
dekorasi untuk menciptakan detail layer yang memperkuat 
konsep desain yang diusung.

Dengan kapasitas tempat duduk eksklusif mencapai 120 orang, 
Bitte Design Studio memberikan sentuhan intim pada proyek 
ini melalui detail material dan ornamen custom made pada 
keseluruhan elemen interior, baik lighting fixture hingga furnitur. 
Untuk mengangkat ambiance di masa itu, dilakukan riset dan 
hunting material untuk mendapatkan yang sesuai.

Bar sepanjang 10 meter yang dapat dilihat dari segala area

Seating booth didesain dengan unik serta sangat nyaman
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Area receptionist berupa foyer antara lobby gedung dengan area utama A/A Bar
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DATA PROYEK
Nama Proyek
A/A Bar
Lokasi
Jalan Gunawarman No. 79, 
Jakarta
Selesai
Maret 2019
Luas Area
180 meter persegi
Klien
Ismaya Group
Konsultan Desain Interior
Bitte Design Studio
Principal Designer
Chrisye Octaviani & 
Agatha Carolina
Quantity Surveyor
Ton Ton 
(Dwitunggal Mandiri)

Area panggung yang juga dapat menjadi area duduk

Beberapa material yang digunakan meliputi dark wood jenis 
walnut, logam seperti kuningan, hingga permainan berbagai 
jenis dan motif fabric. Seperti sudah menjadi ciri khas Bitte 
Design Studio, detail ornamen pun menjadi perhatian khusus, 
dari pemilihan material fabric berupa blue velvet dengan detail 
patterned, cat tekstur hijau gelap, padded wall, serta berbagai 
elemen dekorasi berupa rustic mirror hingga gipsum cetak yang 
memperkuat ambiance teatrikal. 

RUANG KREATIF DENGAN MOOD JAZZY BLUES
A/A Bar berada di sebuah bangunan sewa dengan keterbatasan 
tinggi, termasuk dari sisi struktur. Di sisi lain, Ismaya Group 
sebagai klien menginginkan proyek bar ini dapat mengakomodasi 
aktivitas live band. Dalam upaya mengoptimalkan kualitas akustik 
yang baik untuk live band tersebut, maka desain keseluruhan 
lantai, dinding, dan plafon dengan menggunakan bahan-bahan 
yang juga dapat berfungsi sebagai material akustik.

Pertimbangan teknis desain akustik ini didukung dengan colour 
scheme pada area interior dari perpaduan detail material dan 
ornamen yang menciptakan vibe underground dengan mood 
jazzy blues ala tahun 1920. Kini, A/A Bar ini menjadi salah satu 
ruang kreatif di bilangan Gunawarman di mana para musisi dan 
penikmat musik jazz dan blues bisa berkreasi, berkolaborasi atau 
sekadar hanya bersantai dari kepenatan rutinitas sehari-hari. 

Konsultan Lighting
Litac
Kontraktor Interior Fit-Out
Ton Ton 
(Dwitunggal Mandiri)
Foto
Bitte Design Studio
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KANVAS 
COWORKING
Bagi masyarakat modern, kebutuhan akan sebuah tempat 
komunal untuk bekerja menjadi salah satu cermin gaya hidup. 
Coworking space tidak lagi didesain dan dibangun semata-
mata sebagai tempat yang dapat memfasilitasi pemakainya 
untuk memiliki tempat bekerja saja, namun juga sudah 
harus mewadahi kebutuhan yang lebih kompleks. KANVAS 
Coworking karya nOname architects dan fandygunawanstudio 
menawarkan konsep tersebut dengan berusaha lebih dekat 
dengan komunitas mahasiswa.

Berlokasi dekat dengan beberapa kampus dan mal, seperti 
Universitas Esa Unggul, UKRIDA, Raffles College, dan Mall 
Taman Anggrek, KANVAS Coworking akan menjadi proyek 
renovasi dari bangunan eksisting yang berfungsi sebagai fasilitas 
coworking yang relatif lengkap. Dalam desainnya, nOname 
architects dan fandygunawanstudio melakukan penyesuaian 
fungsi pada bagian dalamnya dan mengubah fasad di muka 
bangunan dengan membran translusen. 

IN DESIGN
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Fasad KANVAS Coworking dengan material membran translusen
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GAGASAN MODERN YANG SEDERHANA
Sebagai fasilitas coworking, KANVAS Coworking 
menitikberatkan fungsi ruang utamanya pada pemanfaatan 
tempat kerja bersama. Proyek ini ditargetkan untuk segmen 
pelajar sehingga dilengkapi fasilitas penunjang yang kompleks, 
seperti café, podcast room, event space, health space, maker space, 
photography space, meeting room, study room, dan terdapat juga 
capsule room yang dapat digunakan untuk menginap.

Proses desainnya hadir melalui gagasan yang modern, namun 
tetap mempertahankan kesederhanaan berupa bangunan lama 
yang diselubungi dengan membran translusen. Harapannya 
adalah dengan kesederhanaan ini dapat menciptakan harmoni 
atau keselarasan dengan bangunan di sekitarnya.

Unsur dan warna khas Indonesia menjadi salah satu persyaratan 
dari klien yang harus dipenuhi, kendati unsur-unsur desain 
menjadi area yang dibebaskan oleh klien. Untuk memenuhi 
kriteria tersebut, tekstur dan material lokal diterapkan pada 
tatanan interior, beberapa di antaranya dengan material kayu, 
batuan, dan vegetasi.

DUAL-DISPLAY UNTUK SIANG DAN MALAM
Sesuai dengan penamaannya, fasad utama KANVAS Coworking  
diselubungi dengan material translucent-membrane sehingga 
menciptakan tampilan visual layaknya sebuah layar kanvas 
putih. Sistem dual-display turut diterapkan pada material ini, 

Area lobby dengan elemen instalasi lukisan tradisional pada material translusen

Café sebagai fasilitas penunjang coworking

sehingga tampak fasad pada siang dan malam hari menciptakan 
kesan yang berbeda yang dinamis seiring dengan pergantian 
waktu.

Pada siang hari, fasad akan terlihat seperti kanvas putih 
polos. Display ini menjadi representasi keadaan perusahaan 
startup maupun associates yang baru mulai merintis kariernya. 
Sementara itu, pada malam hari, polosnya warna putih pada 
fasad akan hilang secara perlahan, tergantikan dengan siluet 
cahaya yang berpendar dari ruang-ruang coworking. Display ini 
memberikan kesan pada fasad layaknya sebuah lukisan cahaya 
yang menjadikan ruang kerja ini semakin hidup.

IN DESIGN
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Area public coworking

Area kerja dengan hallway yang lapang

DATA PROYEK
Nama Proyek
KANVAS Coworking
Lokasi
Jalan Arjuna Utara RT 1/RW 1, 
Tanjung Duren Selatan, Jakarta 
Barat 11470
Status Konstruksi
Pra-konstruksi
Selesai
2021
Luas Tapak
1.324 meter persegi
Luas Bangunan
547 meter persegi
Jumlah Lantai
5
Konsultan Arsitektur
nOname architects & 
fandygunawanstudio
Principal Architect
Dave Orlando & Fandy Gunawan
Konsultan Desain Interior
nOname architects &
Studio Laurencia

Principal Designer
Dave Orlando & Ethelind 
Laurencia
Gambar
ED Visualization

Area private coworking dengan pembatas ruang minimalis
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Indonesia 1 menciptakan ikon bangunan mewah yang ramah lingkungan

IN DESIGN
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INDONESIA 1
Skyline Jakarta akan berubah dalam waktu dekat dengan 
siap berdirinya salah satu bangunan kembar tertinggi di Asia, 
Indonesia 1. Setelah melalui proses pengembangan desain dan 
perubahan bentuk, akhirnya menara ini akan menjulang setinggi 
303 meter dengan desain yang dipercayakan kepada Mercurio 
Design Lab SRL dan PT Anggara Architeam sebagai local partner.

Terletak di jantung kawasan bisnis Jakarta, tepatnya di Jalan 
M.H. Thamrin, proyek Indonesia 1 memiliki akses langsung 
menuju stasiun MRT di Bundaran Hotel Indonesia. Bangunan ini 
diperuntukkan sebagai sebuah mixed-use untuk mengakomodir 
kebutuhan komersial, dan berlokasi di belakang Grand Hyatt 
Hotel dan Plaza Indonesia. 

Proyek ini sempat dimulai dan akhirnya dihidupkan 
kembali dengan status yang berbeda. Setelah mengalami 
berbagai perubahan, dikembalikanlah desain awal di mana 
pendekatannya adalah bangunan yang lebih sederhana dan 
mudah perawatannya. CEO dari China Sonangol selaku klien 
proyek ini juga menginginkan perubahan warna dari awalnya 
silvery pearl grey menjadi champagne. 
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IKON YANG KUAT DAN EKSPRESIF
Perubahan ini seiring dengan tantangan untuk menjadikan 
Indonesia 1 sebagai bangunan yang ikonik, kuat, dan ekspresif, 
selain tetap mengakomodir keinginan klien untuk menghadirkan 
fisik yang lebih sederhana. Lantai pertama dan podium (yang 
terletak 16 meter di atasnya) menjadi dasar dari menara ini, di 
mana podiumnya menciptakan sebuah portal untuk masuk ke 
dalam bangunan. Struktur podium ini merupakan bagian dari 
strategi untuk memberikan karakter bangunan melalui material 
batunya yang kontras dengan kulit kaca berwarna champagne 
dari lantai atas melalui sistem pembingkaian tersembunyi yang 
sengaja dibuat untuk menonjolkan ketinggian menara.

Lantai pertama terdiri dari lobi kantor utama, lobi komersial, 
lobi VIP, lobi lift ekspres menuju viewing deck dan restoran di 
gedung selatan, dan menuju ke serviced apartement di menara 
utara, serta zona servis. Pada lobi komersial di lantai pertama 
ini juga dilengkapi dengan akses eskalator langsung ke area 
ritel pada lantai kedua dan ketiga. Lantai mezzanine, terletak di 
antara lantai pertama dan kedua, menyediakan area komersial 
kecil di menara selatan dan transfer eskalator ke pedestrian 
bridge yang terhubung ke Plaza Indonesia.

Sementara itu, skybridge di level 18 menghubungkan menara 
utara dan selatan. Bangunan yang sekaligus menjadi jembatan 
penghubung ini didesain sebagai ruang kantor premium dengan 
double-height ceiling dan akses ke rooftop di lantai 19.

DUA KUBUS DI UJUNG TERTINGGI
Focal point dari gedung kembar Indonesia 1 ini adalah dua 
kubus yang dijadikan elemen dekoratif paling menonjol di 
ujung tertinggi dua bangunan ini. Kubus menara utara dikemas 
dengan mesh screen, sementara kubus menara lainnya dibangun 
dengan struktur kaca dan baja ringan yang menampilkan bola 
penerang sebagai lampu suar bagi kota Jakarta.

Dua kubus di bagian atas masing-masing menara dirancang 
untuk memenuhi kebutuhan fasilitas gedung. Kubus pada 
menara utara meliputi komponen kompleks hunian yang terdiri 
dari sembilan lantai luxurious serviced apartment satu lantai 
untuk area resepsionis, dan penthouse di lantai paling tinggi yang 
dilengkapi dengan helipad. Sedangkan, kubus selatan didesain 
untuk mewadai fasilitas restoran dan signature lifestyle precinct 
yang diberi nama Polaris untuk mewakili high-end signature F&B 
di Jakarta.

Pada awalnya, kedua menara ini diletakkan 90 derajat satu sama 
lain dilihat dari site plan-nya. Namun, pada prosesnya berubah 
menjadi sekitar 35 derajat untuk mengakomodasi bentuk yang 
lebih dinamis ke dalam tapak. Secara visual, pola ini dipersepsikan 
sebagai panah dengan poros yang dibentuk oleh plasa dari pintu 
masuk, di mana fitur tanaman hijau dan air menjadi pengiring 
akses jalan utamanya. Namun pada ground plan-nya, konfigurasi 
yang dramatis ini dikonter oleh kehadiran void setinggi tiga lantai 
dan lobi di pintu masuk dengan jembatan penghubung. 

Area drop-off lantai dasar

IN DESIGN
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Podium sebagai penghubung kedua tower

Business center di lantai 6 Lantai ritel



98  

Konsultan Sipil & Struktur
PT Davy Sukamta Konsultan
Konsultan Mekanikal & 
Elektrikal
Meindhart Pte. Ltd. (Singapura) 
& PT Arnan Pratama (Lokal)
Quantity Surveyor
David Langdon KPK & PT 
Aecom
Konsultan Pencahayaan
Lighting Planner Associates Pte. 
Ltd. (Singapura)
Konsultan Arsitektur Lansekap
SALD Singapura
Konsultan Green Building
Aurecon Singapura
Kontraktor Utama
China Construction Eight 
Engineering Division & PT Acset 
Indonusa, Tbk.
Foto/Gambar
Mercurio Design Lab

Siteplan Indonesia 1

DATA PROYEK
Nama Proyek
Indonesia 1
Lokasi
Jl. M.H. Thamrin No. 13 Jakarta
Estimasi Selesai
2021
Luas Area
18,925 meter persegi
Luas Bangunan
159,618 meter persegi
Tinggi Bangunan
303 meter
Jumlah Lantai
South Tower: 68
North Tower: 73
Klien/Pemilik
PT CSMI
Konsultan Arsitektur
Concept Design: 
Mercurio Design Lab SRL
Local Architect: 
PT Anggara Architeam
Konsultan Desain Interior
Mercurio Design Lab SRL
Principal Designer
Massimo Mercurio

Kendati hadir dengan sangat megah dan mengubah skyline 
kota Jakarta, Mercurio Design Lab SRL juga memberi perhatian 
khusus pada detail yang memperkuat karakter bangunan itu 
sendiri agar lebih lekat dengan aspek-aspek lokal. Bentuk 
melengkung di sudut-sudut bangunan, termasuk ornamen 
jendelanya, terinspirasi dari bentuk tipikal masjid yang menjadi 
bangunan ibadah mayoritas penduduk Indonesia.

ASPEK-ASPEK HIJAU
Dari sisi bangunan yang berkelanjutan, Indonesia 1 berkomitmen 
untuk mencapai label Platinum, peringkat tertinggi yang dapat 
disematkan oleh BCA Greenmark Singapura. Kategori yang 
meliputinya terdiri dari efisiensi energi dan air, perlindungan 
lingkungan, dan kualitas lingkungan dalam ruangan. 

Indonesia 1 juga menyediakan ruang hijau yang sesuai dengan 
aturan bangunan di Jakarta. Hal itu dimanfaatkan tim desain 
lanskap dari SALD untuk menghadirkan area hijau yang lebih 
banyak dan salah satunya menciptakan sekuens kedatangan 
dari pintu masuk tapak dalam bentuk water feature. Tidak hanya 
di dasar bangunan, tetapi penghijauan juga diaplikasikan pada 
podium dengan hadirnya beberapa garden roof terrace, dan 
skybridge.

Kendati ketidakteraturan tapak membuat kendala pada 
penempatan kedua menara Indonesia 1, namun perletakkan 
miring tersebut didesain untuk meminimalkan panas yang akan 
masuk ke dalam masing-masing bangunan. Teknologi Low-E 
glazing digunakan pada sisi-sisi fasad, sementara pemanfaatan 
lampu LED juga dimaksudkan untuk mengurangi panas yang 
akan muncul. Langkah-langkah konservasi air, termasuk 
pemanenan air dan efisien air, selain juga pengolahan greywater 

dan manajemen stormwater, menjadi bentuk kepedulian 
Indonesia 1 sebagai bangunan ramah lingkungan yang lebih 
sehat dan membanggakan tidak hanya bagi metropolitan 
Jakarta, tetapi juga bagi Indonesia.

IN DESIGN
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KANTOR PUSAT 
BANK ACEH 
SYARIAH
Bersama Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Bank Aceh Syariah 
menyelenggarakan sayembara desain kantor pusatnya di Banda 
Aceh pada November 2019 lalu. Sayembara ini bertujuan 
untuk memenuhi kebutuhan Bank Aceh Syariah sebagai kantor 
perbankan, serta menjadi identitas bagi korporasi yang mampu 
mengangkat ciri khas arsitektur setempat. 

Sayembara desain kantor pusat perbankan ini akhirnya 
dimenangkan oleh JOSO Architects. Mengangkat konsep 
utama dengan pendekatan metafora seulanga timoh, bangunan 
high rise ini diharapkan dapat menjadi landmark kota yang 
merepresentasikan tumbuh dan berkembangnya Bank Aceh 
Syariah.

SEULANGA TIMOH
Gubahan massa bangunan Kantor Bank Aceh Syariah 
mengangkat perpaduan antara identitas korporasi, konteks 
lingkungan, serta budaya setempat, yang disesuaikan dengan 
perkembangan zaman. Melalui berbagai aspek tersebut, 
identitas korporasi kantor perbankan ini direpresentasikan 
menjadi segmentasi dua massa, di mana idenya berasal dari 
metafora bentuk susunan uang yang menjadi identitas korporasi 
bank atau perbankan sebagai wadah penyimpanan uang. 

IN DESIGN
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Gubahan massa Kantor Pusat Bank Aceh Syariah yang atraktif
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Persilangan dua massa yang terinspirasi dari rencongRuang-ruang yang dapat diakomodasi pada kantor perbankan ini

Rencana siteplan Kantor Pusat Bank Aceh Syariah

KETERANGAN
1.   Jalan P. Nyak Makam
2.   Jalan Arifin Ahmad
3.   Entrance (in)
4.   Gate (out)
5.   Jalur pedestrian
6.   Taman kota
7.   Drop off area
8.   Grand terrace
9.   Area parkir (in)
10. Area parkir (out)
11. Taman belakang
12. Area publik (layanan perbankan)
13. Area penunjang
14. Area masjid
15. Auditorium
16. Area kerja perbankan
17. Area sirkulasi & MEP vertikal

Layanan publik
Lobby, ruang tunggu, ruang informasi, kids corner, 
penitipan bayi

Auditorium
Prefunction, ruang multimedia, ruang tunggu VIP, 
ruang persiapan, gudang

Penunjang
Kantin, koperasi, coffee shop, ATM point, masjid

Office
Teller, CS, ruang kerja, ruang khazanah, ruang server, 
ruang rapat

Akses vertikal
Shaft MEP, toilet, pantry, gudang, lift service, 
lift passanger, tangga darurat, tangga umum

01 Auditorium
02 Lobby
03 Commercial area
04 Arsip centre & library
05 Pusat server
06 Green roof
07 Sky lounge & 

accidental room
08 Layanan prioritas
09 Gym & sports facilities

IN DESIGN
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Senada dengan logo Bank Aceh Syariah, bentuk kedua 
massa ini terinspirasi dari metafora seulanga timoh—bunga 
kenanga yang tumbuh—yang bergerak dan berkembang ke 
atas, melambangkan perjalanan kemakmurannya bersama 
masyarakat. Untuk menjadikannya terlihat seperti seulanga 
timoh, kedua massa menara ditransformasikan dengan 
persilangan antar massa. Menghadirkan kembali unsur 
kebudayaan setempat, persilangan massa ini sendiri terinspirasi 
dari bentuk rencong sebagai senjata tradisional Aceh. Simbol 
identitas dari suku Aceh ini menjadi ide dasar bentuk massa 
secara imajiner.

TRANSFORMASI DESAIN IMAJINER
Selain membuat keseluruhan massa terlihat seolah menyatu, 
persilangan ini menciptakan konektivitas antara kedua massa 
tersebut dengan bentuk berundak pada podium dan atap. 
Ruang sisa pada podium dan atap yang dibangun dari bentuk 
massa berundak ini dimanfaatkan menjadi fasilitas pendukung 
dan rekreasi pada gedung perkantoran, seperti green terrace, 
outdoor lounge, dan playground.

Sebagai respon iklim tropis, bukaan utama pada massa 
bangunan diarahkan pada orientasi utara-selatan. Sementara 
itu, fasad di sisi barat dan timur yang terpapar cahaya matahari 
lebih intensif direspon dengan shading element dengan detail 
ornamen bermotif kindang dan puncak tulak angen khas Aceh 
sebagai bentuk akulturasi bangunan pada budaya lokal.

Area lobby 

DATA PROYEK
Nama Proyek
Gedung Pusat Bank Aceh 
Syariah
Lokasi
Jalan T. Panglima Nyak Makam, 
Banda Aceh
Status Konstruksi
Design competition winner 
announced: 1st winner
Luas Tapak
7.733 meter persegi
Luas Bangunan
20.651 meter persegi
Jumlah Lantai
16 lantai
Ketinggian Bangunan
70 meter
Klien
PT Bank Aceh Syariah
Konsultan Arsitektur
PT JOSO

Selain mengakomodasi ruang perkantoran, turut pula 
dihadirkan berbagai fasilitas untuk mendukung fungsionalitas 
Bank Aceh Syariah hingga masa mendatang. Beberapa fasilitas 
tersebut meliputi auditorium, area komersial, area arsip dan 
perpustakaan, roof garden, sky lounge, dan gym.

Principal Architect
Thoat Fauzi, Fathurrohman HM 
& Yudi Wahyono
Tim Desain
Habib Lukman Rais, Kholili Alif, 
Eno Juliansyah, Yudha Priansyah 
& Tri Prajoko
Konsultan Desain Interior
PT JOSO
Principal Designer
Thoat Fauzi, Fathurrohman HM
Tim Desain
Habib Lukman Rais, Kholili Alif, 
Eno Juliansyah, Yudha Priansyah 
& Tri Prajoko
Konsultan Lanskap
PT JOSO
Gambar
PT JOSO
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Perspektif aerial Taman Pintar Akuatik

IN DESIGN



  105

TAMAN PINTAR 
AKUATIK
Fasilitas rekreasi edukatif merupakan salah satu tuntutan 
krusial bagi kota Yogyakarta yang terkenal sebagai kota pelajar 
sekaligus destinasi wisata populer di Indonesia. Usai memenuhi 
kebutuhan ini melalui Taman Pintar di pusat kotanya, kini Dinas 
Pariwisata Kota Yogyakarta berupaya menghadirkan kawasan 
wisata edukatif Taman Pintar Akuatik di area selatan kota ini.

Sesuai dengan penamaannya, Taman Pintar Akuatik yang 
didesain oleh PT TRI PATRA secara khusus menerapkan konsep 
aquatic science park. Konsep akuatik direpresentasikan melalui 
elemen lanskap berupa embung atau danau buatan sebagai 
wahana bermain. Selain itu, embung juga turut berperan dalam 
konservasi air di kota Yogyakarta.

PENGEMBANGAN POTENSI AREA SELATAN YOGYAKARTA
Yogyakarta merupakan daerah tujuan wisata baik bagi 
wisatawan lokal maupun mancanegara. Setiap tahun jumlah 
wisatawan yang datang ke Jogja selalu mengalami peningkatan, 
terutama di pusat kota, seperti area Malioboro. Melihat kondisi 
tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta tengah melakukan upaya 
untuk memecah konsentrasi wisatawan agar tidak tertuju pada 
satu lokasi. 

Untuk merespon isu lokasi tersebut, Giwangan yang berada di 
sisi selatan kota Yogyakarta menjadi lokasi terpilih untuk proyek 
Taman Pintar Akuatik. Fasilitas rekreasi edukatif yang berdiri 
di lahan dengan luas 3,49 hektare yang diperkirakan dapat 
mengakomodasi 1.100.000 pengunjung per tahun. Selain itu, 
pemilihan lokasi objek wisata ini salah satunya dimaksudkan 
untuk menjadi sentra pengembangan potensi ekonomi di area 
selatan kota Yogyakarta. 
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Desain pusat sains ini terdiri dari 21 massa bangunan yang terdiri 
dari empat bangunan utama dan 17 bangunan pendukung. 
Empat bangunan utama tersebut meliputi massa ticketing, 
Galeri Akuatik, Galeri Budaya, dan Galeri Hutan Hujan. 

Sementara itu, 17 massa bangunan pendukung meliputi Splash 
Park, Zona Kupu-kupu, Foodcourt, Foodcourt Masjid, Watch 
Tower, Bangunan Herba, Amphitheatre, Galeri Indonesia 
Berkelanjutan, Zona Pedagang Kaki Lima (PKL), Galeri 3-Re dan 
Gudang Tanaman. Selain itu juga terdapat coworking space dan 
area exhibition untuk pameran.

TIGA GALERI UTAMA
Galeri Akuatik mengusung tema perjalanan air dari pantai sampai 
laut terdalam yang dipresentasikan dengan teknologi Virtual 
Reallity (VR) dan Augmented Reallity (AR). Massa bangunan 

Aksonometri kawasan Taman Pintar Akuatik

ini diselubungi dengan double façade dari material aluminium 
composite panel (ACP) dengan pola ornamen menyerupai sirip 
ikan. Sementara itu, Galeri Budaya mewadahi berbagai bentuk 
kesenian dan pertunjukan yang ada di Yogyakarta.

Galeri Hutan Hujan, atau Rain Forest Gallery, memiliki ruang 
utama berupa area Enviroscape yang merupakan segmen 
edukasi mengenai pengenalan dan cara melestarikan hutan. 
Area utama pada massa ini terdiri dari ruang dengan vegetasi 
hutan hujan tropis.Terdapat beberapa kriteria dan indikator 
yang harus dipenuhi dalam mendesain galeri ini, beberapa 
di antaranya meliputi aspek cahaya, iklim, temperatur, dan 
kelembaban. Untuk memenuhi aspek-aspek tersebut, prinsip 
green architecture diimplementasikan melalui supply cahaya 
alami di dalam ruang dan pemanfaatan air hujan sebagai sumber 
pasokannya melalui zero run-off system.

IN DESIGN
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Segmen edukasi pada area enviroscape di Rain Forest Gallery

Tampak eksterior Rain Forest Gallery dari area entrance & ticketing
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DATA PROYEK
Nama Proyek
Taman Pintar Akuatik 
(Taman Pintar 2)
Lokasi
Jalan Tegalturi, Giwangan, 
Yogyakarta
Status Konstruksi
On progress (Fase 1)
Selesai
October 2020 (Fase 1)
2025 (keseluruhan)
Luas Tapak
3,49 hektare
Luas Bangunan
34.000 meter persegi
Tinggi Bangunan
16 meter
Jumlah Massa Bangunan
21
Klien
UPT Taman Pintar (Dinas 
Pariwisata Kota Yogyakarta)
Konsultan Arsitektur
PT TRI PATRA
Principal Architect
Ardhyasa Fabrian Gusma
Tim Desain
Fardan Harmoni, Azis Septian, 
Ningtyas Putri Octaviana & Dea 
Cahya Nabilla

Konsultan Desain Interior
PT TRI PATRA
Konsultan Sipil & Struktur
PT TRI PATRA
Konsultan Mekanikal & 
Elektrikal 
PT TRI PATRA
Quantity Surveyor
PT TRI PATRA
Konsultan Lanskap
PT TRI PATRA
Konsultan Lighting
PT TRI PATRA
Konsultan Green Building
PT TRI PATRA
Gambar
PT TRI PATRA

Untuk mendukung kelangsungan hidup tanaman hutan hujan 
tropis pada area semi indoor, terdapat dua material penting yang 
perlu diaplikasikan: composite membrane perlu diaplikasikan 
untuk memenuhi kriteria ruang dalam upaya mereduksi cahaya 
matahari serta Ethylene tetrafluoroethylene (EFTE) untuk 
mengatur instensitas ultraviolet di dalam ruang.

KONSERVASI AIR DI KOTA YOGYAKARTA
Untuk mempertajam representasi konsep konsep aquatic 
science park pada proyek ini, turut dihadirkan elemen lanskap 
berupa embung yang mengikat 21 massa bangunan. Embung 
menjadi wahana bermain yang menampilkan konten bertema 
air yang disajikan dalam bentuk digital dan dancing fountain. 
Elemen lanskap ini memberikan kesan organik dan fluid pada 
keseluruhan kawasan Taman Pintar Akuatik.

Dalam upaya menjadikan embung sebagai ekowisata, sumber 
air embung yang berasal dari Sungai Tekik diolah terlebih dahulu 
menggunakan water treatment plant (WTP) untuk meningkatkan 
kualitas air ke level 2 sehingga air embung dapat berfungsi 
dengan baik untuk pertunjukan dancing fountain dengan video 
mapping. 

Keberadaan embung turut berkontribusi dalam upaya 
konservasi air di kota Yogyakarta. Selain mengakomodasi aspek 
rekreasi, embung berperan sebagai water catchment, di mana 
air embung dapat dimanfaatkan sebagai sumber mata air bagi 
masyarakat sekitar serta sumber irigasi persawahan di sekitar 
Taman Pintar Akuatik.

Dancing fountain dengan video mapping pada elemen lanskap embung

IN DESIGN



This is a regional series of exhibitions, presentations and 
workshops that gathers active industry professionals, 
thought leaders and decision-makers, all passionate about a 
sustainable built environment and future.

BALIKPAPAN
PEKANBARU
PALEMBANG
MAKASSAR
BALIKPAPAN
BATAM
MEDAN
DENPASAR
SURABAYA
BANDUNG
JOGJA
MAKASSAR
DENPASAR
SURABAYA
MALANG
PEKANBARU
SEMARANG
PADANG
MANADO

03 April 2020

09 April 2020

17 April 2020

15 May 2020

12 June 2020

19 June 2020

26 June 2020

03 July 2020

17 July 2020

07 August 2020

28 August 2020

11 September 2020

25 September 2020

09 October 2020

16 October 2020

23 October 2020

06 November 2020

27 November 2020

11 December 2020

SESSION SCHEDULE FOR 2020

FuturArc has been a pioneer in leading the 
conversation on Green architecture and 
development in Asia since 2008. Our events 
are attended by the most influential industry 
leaders and practitioners.

It is the ideal platform for product 
manufacturers to build relationships 
with key industry stakeholders. 
Addressing various sustainability 
topics and highlighting Green building 
case studies through local exhibitions, 
presentations and workshops, FEX 
seeks to bring together ecologically 
sensitive products and technologies 
with core topics on Green design ideas 
and projects.

brought to you byorganised by PT. BCI Asia

+62 21 8370 8731
jakarta@bciasia.com

www.bciasia.com

Dates are subject to changes.

FEX Poster Date.indd   2 2/19/2020   2:26:26 PMUntitled-1   1 19/02/2020   3:57 PM



Tampak eksterior konsep permukiman Denseaty di Makoko
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DENSEATY
LATAR BELAKANG
Permukiman terapung Makoko berdiri di atas laguna Lagoon, 
Nigeria. Kawasan ini dikenal sebagai permukiman kumuh 
terapung terbesar di dunia yang dihuni oleh lebih dari 85 
ribu jiwa. Setiap tahunnya, populasi permukiman nelayan 
di belahan benua Afrika ini terus bertambah seiring dengan 
meningkatnya urbanisasi.

Peningkatan populasi diikuti dengan ekspansi pada kawasan 
permukimannya, sehingga kawasan permukiman kumuh 
Makoko menjadi semakin padat. Kepadatan ini disertai dengan 
berbagai permasalahan air bersih, limbah, listrik, infrastruktur, 
kesehatan, hingga ancaman bencana, yang dapat terjadi 
sewaktu-waktu. Jika berbagai permasalahan ini tidak segera 
ditangani secara tepat, Makoko dapat menjadi model kawasan 
kumuh yang dapat mengancam kehidupan manusia dan 
kekayaan biodiversitas yang ada di sekitarnya.
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Area komunal sebagai area multifungsi untuk berkumpul

KONSEP VERTIKALITAS
Berangkat dari latar belakang tersebut, Denseaty hadir sebagai 
solusi berbagai permasalahan urban di Makoko melalui konsep 
hunian vertikal terapung. Dari aspek penggunaan ruang,  
Denseaty mencoba mentransformasikan permukiman terapung 
horizontal menjadi vertikal dengan kategori ketinggian low rise. 

Vertikalitas Denseaty berperan untuk mereduksi intervensi 
permukaan kawasan permukiman yang berada di area 
perairan. Dengan demikian, persentase ruang terbuka dapat 
semakin luas. Penataan ruang secara vertikal ini juga bertujuan 
untuk memperjelas segmentasi ruang pada hunian secara 
menyeluruh dengan menghadirkan berbagai fungsi ruang 
tinggal yang kompak. Beberapa ruang yang dihadirkan pada 
konsep ini meliputi area hunian privat, area komunal, dan area 
komersial.

SISTEM BANGUNAN
Denseaty memiliki fokus pada aspek sistem bangunan. 
Penerapan fokus ini meliputi sistem air bersih, sistem energi, 
dan upaya resiliensi terhadap bencana, khususnya banjir.

Sumber air bersih pada Denseaty berasal dari laguna yang juga 
merupakan tapak permukiman terapung ini. Air dari laguna 
dipompa ke upper tank untuk diproses pada sistem distilasi 
atau penyulingan sebelum akhirnya dialirkan ke tangki-tangki 
yang ada pada setiap unit hunian.

Decking area selayaknya lobby pada bangunan

Karena merupakan hunian vertikal lebih dari empat lantai, 
transportasi vertikal pada Denseaty menggunakan elevator. 
Dalam upaya memanfaatkan potensi energi di sekitar tapak, 
supply air laguna diolah dan dikonversikan menjadi energi 
hidrolik untuk operasional elevator.

Sebagai permukiman terapung, banjir menjadi bencana yang 
dapat melanda sewaktu-waktu. Sebagai antisipasi, ruang pada 
tapak laguna yang tercipta karena transformasi vertikalitas 
Denseaty dimanfaatkan untuk menanam tanaman bakau 
sebagai bentuk proteksi alami terhadap banjir. Selain berfungsi 
untuk menahan arus perairan, tanaman bakau juga dapat 
menghadirkan habitat bagi berbagai macam biota laguna.
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MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA
Denseaty menjadi sebuah solusi permukiman yang layak huni 
bagi berbagai kalangan yang memiliki keterbatasan ruang 
hunian. Dengan konsep vertikalitas Denseaty, permukiman 
terapung di Makoko diharapkan dapat memiliki tingkat livability 
yang lebih baik. 

Lebih dari itu, kompleksitas Denseaty diharapkan dapat 
berdampak positif pada kualitas dan pola hidup manusia dalam 
menghadapi tantangan waktu dan perubahan alam. Tidak 
hanya berlaku di Makoko, konsep Denseaty diharapkan dapat 
diterapkan di permukiman-permukiman terapung di berbagai 
belahan dunia.

Potongan konsep sistem bangunan pada Denseaty

DATA PROYEK
Nama Proyek
Denseaty
Lokasi
Makoko, Nigeria, Afrika
Kompetisi
International Student Design 
Competition, Council on Tall 
Buildings and Urban Habitat 
(CTBUH) 2019
Penyelenggara
Council on Tall Buildings and 
Urban Habitat (CTBUH)

Penghargaan
Juara 2
Tim Desain
Maria Vika, Gilang Pidianku, 
Kurniawan Abed Nego Putra, 
Christian Pratama Putra
Universitas
Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta
Pembimbing
Trias Mahendarto, S.T., M.Arch.

Pemanfaatan energi pada sistem bangunan
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PT Fara Cipta Kreasi Internasional 
merupakan salah satu pemimpin industri 
manufaktur yang menyediakan produk 
furnitur berkelas. Memiliki dedikasi untuk 
menciptakan dan mendesain koleksi 
furnitur eksklusif dengan kualitas terbaik 
di seluruh dunia, Fara menghadirkan 
beragam desain unik pada hunian Anda.

Fara memiliki visi untuk memberikan 
produk berkualitas dan pelayanan 
sepenuh hati guna menciptakan kemitraan 
yang harmonis. Sesuai dengan namanya, 
Fara mewujudkan visi tersebut dengan 
empat misi: finest quality, affordable luxury, 
reliable partners, dan active communication.

Tim Fara terdiri dari para ahli di bidangnya 
dengan pengalaman lebih dari 10 tahun. 
Memiliki dedikasi untuk memberikan 

brought to you by

Pt Fara CiPta Kreasi indonesia

pelayanan terbaik mulai dari proses 
desain, produksi hingga pengiriman, 
produk furnitur Fara yang berkualitas 
dapat dipastikan sampai di tangan 
konsumen dengan kualitas dan kondisi 
yang prima.

Produk furnitur Fara menggunakan bahan 
baku kayu alami sebagai material utama 
yang memenuhi standar internasional 
dan memiliki izin sesuai dengan standar 
Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia. 

Selain itu, setiap furnitur yang diproduksi 
oleh Fara melewati proses kontrol dengan 
sistem pengawasan kualitas yang detail 
dan teliti sehingga menjadikan produk 
Fara memiliki durabilitas yang tinggi dan 
berkualitas  unggul.

Keunikan desain dengan sentuhan elemen 
personal dari Fara dapat menghadirkan 
kemewahan pada furnitur Anda. Apapun 
selera yang Anda inginkan, mulai dari  
gaya kontemporer maupun klasik, 
anggun maupun modern, Fara dapat 
mewujudkannya secara nyata. 

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai 
produk furnitur yang ditawarkan, Anda 
dapat menghubungi Fara melalui email 
fara@fara.co.id dan situs www.fara.co.id.

FARA HADIRKAN FURNITUR KAYU ALAMI YANG UNIK 
DAN BERKELAS



Pada 28 Agustus 2019 lalu, Johnson 
Controls bersama dengan PT Sistima 
Utama Inti menyelenggarakan seminar 
Ruskin pertama di Jakarta. Dihadiri 
oleh para konsultan, kontraktor, serta 
pemilik dan pengelola proyek, seminar 
ini menjadi momentum peresmian 
hubungan kerja sama Johnson Controls 
dengan PT Sistima Utama Inti sebagai 
distributor dan partner resmi untuk 
produk-produk Ruskin. 

PT Sistima Utama Inti merupakan salah 
satu kontraktor terkemuka di Indonesia 
sekaligus pemain lama di sektor 
komersial dan pemerintahan. Kerja sama 
ini menjadi sebuah kesempatan untuk 
menjangkau kebutuhan pasar Indonesia 

brought to you by
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dengan lebih luas melalui sistem desain 
yang lebih efisien pada segmen tertentu.

Ruskin merupakan brand air controls atau 
kontrol aliran udara dari Johnson Controls 
yang dikelola oleh JC Global Management 
Team. Produk Ruskin bermula dari bisnis 
sederhana di Amerika Serikat, yang kini 
telah menjadi pionir di industri kontrol 
aliran udara dan distribusinya. Melalui 
pengembangan yang terus-menerus di 
industri ini, Ruskin diakui unggul secara 
konsisten pada inovasi dan kualitas 
manifakturnya yang presisi.

Bisnis ini berfokus pada aspek udara 
sebagai elemen esensial untuk kita 
bernapas. Ruskin berupaya memberikan 

JOHNSON CONTROLS MERAMBAH PASAR INDONESIA 
MELALUI PRODUK RUSKIN

saran ahli dan pelayanan cepat tanggap 
dalam memberdayakan pelanggan untuk 
membangun bangunan yang lebih baik 
melalui sistem penghawaan ruang yang 
sehat dan nyaman. Produk-produk yang 
ditawarkan bervariasi, mulai dari grille, 
dampers, louvers hingga air measuring 
systems dan sound control. 

Menyadari potensi pasar dan visi 
pemerintah yang berlaku, kini Ruskin 
dari Johnson Controls telah merambah 
pasar Indonesia. Manajemen Ruskin 
menginvestasikan dedikasinya pada 
jaringan bisnis yang representatif agar 
kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi. 
Dengan demikian, Ruskin akan 
menjadi brand yang diandalkan untuk 
menghadirkan kualitas udara yang lebih 
baik di Indonesia.

Ruskin merupakan brand air controls 
atau kontrol aliran udara dari Johnson 
Controls yang dikelola oleh JC Global 
Management Team. 

Produk-produk 
yang ditawarkan 
Ruskin bervariasi, 
mulai dari grille, 
dampers, louvers, 
hingga air 
measuring systems 
dan sound control.
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Green Product Council (GPC) Indonesia 
adalah sebuah lembaga swadaya 
masyarakat (non-government) dan 
nirlaba (non-profit) yang peduli terhadap 
lingkungan dalam hal pemakaian bahan 
industri, khususnya produk-produk bahan 
bangunan. GPCI berdiri sejak Desember 
2015 dan berada di bawah naungan 
Global Ecolabelling Network (GEN). 
Lembaga ini didirikan untuk mendorong 
masyarakat untuk memperhatikan aspek 
lingkungan dalam penggunaan produk-
produk bahan bangunan yang hijau dan 
ramah lingkungan.

Melalui standar penilaian atau rating tools 
yang disusun oleh para ahli profesional, 

brought to you by
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GPCI mengeluarkan Green Label 
Indonesia, yaitu sertifikasi produk ramah 
lingkungan yang telah memenuhi kriteria 
yang dipersyaratkan dengan audit yang 
dilakukan oleh lembaga audit profesional. 
Hal ini dilakukan untuk mendorong para 
pelaku industri dalam memproduksi 
bahan bangunan yang lebih sehat dan 
hijau. Dengan demikian, setiap produsen 
akan berlomba-lomba memenuhi kriteria 
produk yang ramah lingkungan.

Kategori atau jenis produk yang tengah 
disusun oleh tim rating tidak hanya 
berfokus pada jenis bahan bangunan saja, 
namun juga akan mengarah pada produk 
interior dan pembersih. Hingga saat ini, 

GPCI telah siap melakukan sertifikasi 
untuk berbagai jenis produk sebagai 
berikut:

1. Ubin keramik atau granit
2. Papan gipsum
3. Papan semen
4. Cat dan pelapis
5. Sanitari produk kloset
6. Pipa polimer (PVC, HDPE & PPR)
7. Baja ringan
8. Baja gulungan
9. Semen Portland
10. Mortar instan
11. Film plastik dan bioplastik mudah 

terurai
12. Kaca
13. Aluminium

Saat ini, GPCI tengah bekerjasama 
dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 
dalam menyusun rating tools untuk proyek 
Green Toll Road (GTR) yang dinamakan 
Green Infrastructure and Facilities, di 
mana produk-produk material yang 
diaplikasikan pada proyek jalan tol, 
termasuk rest area, wajib bersertifikasi 
Green Label Indonesia sebagai produk 
yang ramah lingkungan. Ini merupakan 
suatu komitmen bersama dan dukungan 
yang terus dilakukan oleh pemerintah 
untuk mendorong para pelaku industri 
lokal untuk memproduksi produk ramah 
lingkungan.

Untuk memenuhi target sertifikasi pada 
akhir Maret 2020 dalam pilot project GTR, 
yaitu proyek ruas jalan tol Pandaan hingga 
Malang dan Gempol hingga Pandaan, 
GPCI akan menyusun tambahan rating 
tool atau standar penilaian untuk jenis 
produk kabel, lampu LED, lampu jalan, cat 
marka jalan, plywood, polimer atau road 
barrier, aspal, dan baja tulangan.

Dalam rangka mendorong para pelaku industri memproduksi bahan bangunan yang lebih sehat 
dan hijau.

GPCI MENGINISIASI PRODUK RAMAH LINGKUNGAN 
LEWAT SERTIFIKASI GREEN LABEL INDONESIA
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SchüCal - E�cient planning with 
comprehensive technical calculations

Windows. Doors. Façades.

SchüCal is the time and cost-saving calculation software for 
processing quotations and orders as well as for job planning 
for Schüco window, door, façade and conservatory systems.  
SchüCal adalah software yang menghemat waktu dan biaya 
dalam pembuatan penawaran harga, order dan perencanaan 
untuk Schüco pintu, jendela dan façade dan conservatory 
systems. 
www.schueco.com | sea@schueco.com




