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World Bamboo Design Competition

Buttery

Caterpillar

Morning Glory

Bamboo Bio Tense (B-Tense) 
merupakan proposal desain 
sebagai upaya industrialisasi 
bambu. Bambu merupakan 
material ramah lingkungan 
yang relatif mudah didapat.

BB-Tense menggunakan sistem 
struktur tensegrity yang stabil, 
modular, dan esien. B-Tense 
memiliki konsep ekologis, 

eksibel, dan ekonomis.

PProposal B-Tense terdiri dari 
tiga jenis yang masing-masing 
menganalogikan bentuk dari 
alam, yaitu Buttery (kupu-
kupu), Caterpillar (ulat bulu), 
 dan Morning Glory (bunga)

Gustav, Melania, Mira, Nova, StefaniBAMBOO B-TENSE



Sayembara RETOUCH

Rooftop gd. 10 unpar difungsi-
kan sebagai student center 
untuk menjawab kebutuhan 
ruang luar. Student center 
dilengkapi dengan gazebo.

Gazebo sebagai wadah keg-
iatan berkumpul mahasiswa, 
dirancang dengan penutup, 
jalusi, dan  tanaman hias agar 

tidak silau dan panas.

Gazebo diposisikan tanpa 
mengganggu elemen eksist-
ing yang sudah ada, Tatanan-
nya memperjelas area sirkulasi 
menuju entrance gedung 10 

dan gedung 9.

Melania dan MeliaROOFTOP GD. 10 UNPAR



Sayembara Desain Interior - Menpora Award

Wisma Sugondo merupakan 
youth center. Konsep desain 
interior lobby Wisma Sugondo 
mengadaptasi dari semangat 
Sumpah Pemuda, persatuan 
pemuda Indonesia. Ide peran-
cangan ini terinspirasi dari 
namanama Sugondo, pemuda Indo-
nesia yang membacakan 
naskah Sumpah Pemuda pada 

tanggal 28 Oktober 1928.

Sesuai dengan semangat 
pemuda Indonesia yang dina-
mis, saling mendukung, tidak 
mudah menyerah, menjun-
jung lokalitas serta berbeda 
namun tetap satu, maka ter-
dapat beberapa penerapan 
konsep pada perancangan 
galeri perjuangan, langit-langit 
dan pola lantai persatuan, 
puncak perjuangan, dan tugu 

semangat perjuangan.

Atika dan MelaniaBALAI SUMPAH PEMUDA



Kantor

Oranye DesignSUMATERA DATA CENTER



Fitting Out and Design

Menu Cookies

Steak and Melt

Paris VanJavaMenu Cookies dan SAM



Rumah Tinggal

Rancangan rumah tinggal di 
Antapani memiliki konsep 
ruang yang kompak dan 
esien untuk mengatasi luas 
lahan yang cukup sempit 
namun memiliki kebutuhan 
ruang yang cukup banyak. 
BeBentuk yang simpel muncul 

dari esiensi ruang.

Taveta Design StudioANTAPANI RESIDENCE



Rumah Tinggal

Rumah tinggal di Jakarta ini di-
tujukan untuk kalangan 
menengah ke atas. Ruang 
tengah memiliki langit-langit 
yang tinggi untuk memuncul-
kan pengalaman ruang yang 

lega.

Rancangan memperhatikan 
bukaan untuk memaksimalkan 
pemanfaatan udara dan 
cahaya alami. Konsep rancan-
gan tidak hanya memberikan 
desain yang mewah tetapi 

juga kenyamanan.

Taveta Design StudioJakarta Residential Home



Rumah Tinggal

Keinginan pemilik rumah 
untuk memiliki rumah dengan 
split level namun ekonomis 
memunculkan tantangan 
tersendiri. Split level membuat 
beberapa ruangan memiliki 
kesan lega dengan bukaan 
atasatas dan langit-langit yang 

cukup tinggi.

Pemilihan material yang digu-
nakan adalah material yang 
sederhana untuk mengurangi 

biaya pembangunan.

Taveta Design StudioCIGANITRI



Townhouse

Proyek townhouse di Cipag-
eran ini mengusung konsep 
keterbukaan terhadap peman-
dangan di sekitar. Fleksibilitas 
bukaan membuat pengguna 
dengan nyaman menikmati 

sekitar.

Keterbukaan tersebut mem-
buat rumah tinggal dapat ter-
hubung dengan sekitarnya 
namun tetap dalam keadaan 

privasi terjaga.

Taveta Design StudioCIPAGERAN





Pengembangan Konsep Guna Lahan

Stasiun Bekasi

Stasiun Batuceper

Stasiun Serpong

Trako - Rini, Mila, Abin, MelaniaMIXED-USE TOD











Fasilitas Komersial Promosi dan Perkantoran

Pelabuhan Lama di tepi Sungai 
Siak Pekanbaru memiliki nilai 
historis sebagai gerbang eko-
nomi sekaligus bagian dari 
cikal bakal kota Pekanbaru.

Upaya revitalisasi Pelabuhan 
Lama sebagai lahan yang unik 
harus memanfaatkan karakter 

tempat (spirit of place).

PPelabuhan Lama dalam kon-
teks kawasan Pasar Bawah Se-
napelan dan Kota Pekanbaru 
memiliki karakter perdagan-
gan. Dengan potensi di bidang 
kelapa sawit dan UKM, lahan 
bekas Pelabuhan Lama men
galami restrukturisasi fung-
sional menjadi Pusat Promosi 
Pekanbaru untuk menarik pen-

datang baru

Pusat Promosi Pekanbaru me-
miliki konsep rancangan yang 
merespons sisi tepi sungai dan 
perkotaan dengan lantai dasar 
sepenuhnya digunakan seb-
agai ruang publik yang memi-
liki kegiatan promosi kebuda
aan dan perdagangan sebagai 

atraktor.

Tesis Berbasis DesainPUSAT PROMOSI PEKANBARU
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