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ARCHITECTURE DESIGN PROJECT

Nama proyek : Eksterior desain Perluasan gedung kantor PT. Pembangunan Perumahan (PP), jalan
TB.Simatupang, Jakarta Selatan
Pekerjaan : Merlakukan perancangan arsitektur untuk perluasan gedung PT. PP, melakukan koordinasi terhadap
pekerjaan yang dilakukan.
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INTERIOR DESIGN PROJECT
(CONCEPT)

Nama proyek : Interior desain kantor PT. Pembangunan Perumahan (PP), jalan TB.Simatupang,Jakarta Selatan
Pekerjaan : Mengubah lantai 1 kantor PT. PP (yang semula merupakan area kerja), menjadi auditorium.

Memperluas lobby dan ruang tunggu karena kebutuhan kantor tersebut yang semakin berkembang.
Merubah tatanan area kerja di setiap lantai.
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KONSEP DESAIN:
Menggunakan konsep green architecture sesuai dengan persyaratan yang diberikan GBCI Indonesia. Bangunan harus meminimalkan
dampak lingkungan melalui konservasi sumber daya dan memberikan kontribusi kesehatan bagi penghuninya.
Dalam interior, pemilihan material, pengaturan cahaya, udara, semuanya harus memenuhi kriteria green building. Vertical greenary juga
dihadirkan di dalam ruangan dengan menggunakan bantuan lampu LED.
Unsur estetika kedaerahan ditampilkan dengan menggunakan motif batik kawung pada karpet, pintu laser cutting, dsb.
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Nama proyek : Interior desain kantor PT. Pembangunan Perumahan (PP), jalan TB.Simatupang,Jakarta Selatan
Pekerjaan : Mengubah lantai 1 kantor PT. PP (yang semula merupakan area kerja), menjadi auditorium.

Memperluas lobby dan ruang tunggu karena kebutuhan kantor tersebut yang semakin berkembang.
Merubah tatanan area kerja di setiap lantai.



INTERIOR PROJECT
(CONCEPT)

Nama proyek : Interior kantor PT. Vantis Prosperindo, Office 8, Jakarta Selatan
Lingkup pekerjaan : Melakukan pekerjaan interior, baik organisasi ruang, desain interior, pemilihan
material, maupun furniture yang disesuaikan dengan kebutuhan klien.

1 3

KONSEP DESAIN:
Menciptakan ruangan kantor yang nyaman, tidak
terlalu formal, namun tetap memenuhi kebutuhan
pengguna ruangan.
Warna yang dipakai cenderung ke arah biru muda,
dengan menggunakan kain bermotif tenun sebagai
aksen.
Untuk furniture, menggunakan perpaduan warna
antara finishing duco putih, melamik, serta HPL
dengan tone muda.



INTERIOR PROJECT
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Nama proyek : Interior kantor PT. Vantis Prosperindo, Office 8, Jakarta Selatan
Lingkup pekerjaan : Melakukan pekerjaan interior, baik organisasi ruang, desain interior, pemilihan
material, maupun furniture yang disesuaikan dengan kebutuhan klien.



ARCHITECTURE DESIGN
PROJECT

Nama proyek : Desain arsitektur Gereja Kristen Jawi Wetan Bondowoso
Lingkup pekerjaan : Merancang kebutuhan ruang, tampak, dan semua lingkup arsitektural gedung Gereja
Kristen Jawi Wetan Bondowoso
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ARCHITECTURE & INTERIOR
PROJECT

Nama proyek : Renovasi arsitektur dan interior rumah tinggal Tebet Utara
Lingkup pekerjaan : Mengubah tampak, desain ruang bangunan rumah tinggal lama, melakukan pekerjaan
arsitektur dan interior sesuai dengan kebutuhan klien
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ARCHITECTURE DESIGN
PROJECT

Nama proyek : Pasar PIA, Sdoarjo, jawa Timur
Lingkup pekerjaan : Membuat 3d image
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INTERIOR DESIGN
PROJECT

Nama proyek : Interior Apartment Essence, Jakarta Selatan
Lingkup pekerjaan : Melakukan pekerjaan interior, baik desain maupun furniture yang disesuaikan dengan
kebutuhan klien.
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