
I n t e rior D es ign C e n t r e 

BAB II 

TINJAUAN PROYEK 

2.1. TINJAUAN UMUM 

2.1.1 . Gambaran Umum 

Dalam proses perancangan dan perencanaan fisik sebuah gedung, 

gubahan komponen bangunan bag ian dalam yang lazim disebut desain 

interior menduduki urutan pelaksanaan yang paling akhir setelah arsitektur, 

rekayasa sipil, mekanikal dan elektrikal. Akan tetapi, pada saat seseorang 

memasuki sebuah gedung yang sudah jadi, maka sosok desain interior inilah 

yang paling pertama terlihat secara kasat mata dan kemudian menggugah 

kesan atau citra tersendiri pada pikiran orang yang melihatnya. 

Dunia interior Indonesia tumbuh pesat, tidak berbeda dengan bidang 

lain, dunia arsitektur pun selalu bergulir mengikuti perkembangan tren. 8egitu 

juga pada tren interior. Ketua Umum Himpunan Desainer Indonesia (HDII), S 

Farida Alaydroes mengatakan dunia arsitektur tidak pernah stagnan dan terus 

berkembang mengikuti perkembangan zaman.1 

Desain Interior sangat berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan 

dan aspirasi masyarakat terhadap pembangunan ruang dan fasilitas 

pendukungnya yang layak. Ekses dari dinamika kebutuhan ini juga bisa 

berdampak langsung kepada kualitas lingkungan. Material dan asesoris 

interior sebagai wujud desain yang menampilkan kebutuhan fungsi dan jatidiri. 

Pengaplikasiannya bukan hanya dalam bentuk rumah tinggal, tetapi juga 

hingga fasilitas publik. 

~ httP;//id .88db.com/id/Discu~sion/Discussion_r~IY .pa~e/Designnpisc! 1)=190: _______ ______ . ____ . __ _ _ ____ _ 
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Perkembangan tren desain interior pada dasarnya hampir sama 

dengan perkembangan tren pada fesyen. Shirley Gouw selaku desainer 

interior dari Elite Graha Cipta mengatakan, tren desain interior memang tak 

bisa lepas dari perkembangan fesyen. Tren desain mulai dari desain fesyen 

maupun interior sekarang ini sudah menjadi satu kesatuan dalam kategori 

lifestyle living yang akan selalu berjalan secara beriringan. 2 

Profesi Desainer Interior Indonesia untuk saat ini dan mendatang 

merupakan salah satu pelaku " Industri Kreatif " yang pertumbuhan dan 

perkembangannya sangat dinamis penuh dengan percepatan perubahan, 

sehingga dituntut untuk siap menghadapi dan memainkan peran aktif 

didalamnya. Irvan A. Noeman selaku Steering Committee Desain ID 

menegaskan bahwa desain interior memberikan harapan besar bagi desainer 

interior, maupun industri interior di Indonesia. Pameran dan promosi 

memberikan insipirasi bagi desainer maupun masyarakat. Peran desainer 

mulai bergeser atau berubah. Yang awalnya menghasilkan suatu produk atau 

space yang fungsional. Kini desainer harus mampu menghasilkan 

kenyamanan bagi individu maupun masyarakat.3 Selain Proyek Interior yang 

sudah mulai banyak jumlahnya di Pemerintahan dan BUMN, masih banyak 

proyek Swasta atau perorangan. 

2.1.2. Latar Belakang - Perkembangan - Trend 

2.1.2.1. Latar Belakang 

Dalam proses perancangan dan perencanaan fisik sebuah 

gedung, gubahan komponen bangunan bagian dalam yang lazim disebut 

desain interior menduduki urutan pelaksanaan yang paling akhir setelah 

2 http://www.neraca.co.id/2010/02/06/perkembangan-tren-desain-interior /. 
~ httP;//hdii,or,id/did,php, _ _____ _ ______________ ________ _____ ___ ____________ _ 
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arsitektur, rekayasa sipil, mekanikal dan elektrikal. Desain Interior sangat 

berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat 

terhadap pembangunan ruang dan fasilitas pendukungnya yang layak. 

2.1.2.2. Perkembangan 

Industri bisnis desain interior Indonesia untuk sa at ini dan 

mendatang merupakan salah satu pelaku "Industri Kreatif " yang 

pertumbuhan dan perkembangannya sangat dinamis penuh dengan 

percepatan perubahan, sehingga dituntut untuk siap menghadapi dan 

memainkan peran aktif didalamnya. Kemajukan bidang desain yaitu 

arsitektur desain interior dapat dijadikan lahan usaha bisnis yang 

menjanjikan. Selain itu juga merupakan suatu kontribusi besar bagi para 

desainer interior dan pengusaha Indonesia di bisnis interior sehingga 

diharapkan dapat merangsang perencanaan proyek sejenis di Indonesia. 

2.1.2.3. Trend 

Trend yang sekarang berkembang adalah dunia interior Indonesia 

tumbuh pesat, tidak berbeda dengan bidang lain, dunia arsitektur pun 

selalu bergulir mengikuti perkembangan tren. Interior Design Centre tidak 

hanya sebagai tempat bisnis semata tetapi juga sebagai area untuk 

berkreatifitas individu ataupun kelompok desainer interior yang dilengkapi 

dengan fasilitas - fasilitas pendukung guna menunjang kemajuan interior. 

2.1.3. Sasaran Yang Akan Dicapai 

Sasaran yang akan dicapai dalam proyek Interior Design Centre ini 

adalah sebagai berikut: 

• Kreatifitas desainer, diharapkan dengan adanya Interior Design Centre ini 

mampu meningkatkan kreatifitas para desainer interior khususnya untuk 
13 
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Kota Semarang dan Indonesia pad a umumnya. Serta dapat memunculkan 

bibit-bibit desainer yang berbakat dalam bidangnya. 

• Ekonomi, dengan adanya InteriQr Design Centre ini berarti menambah 

ruang publik yang bermanfaat untuk kegiatan perdagagan dan jasa. 

Sehingga diharapkan juga memiliki dampak yang positif di bidang 

perekonomian. 

• Arsitektur, melalui desain Interior Design Centre ini mampu memberikan 

pengembangan desain tidak hanya pada bag ian eksterior bangunan 

namun juga desain interior bangunannya dan pengkombinasian yang baik 

antara ruang terbuka, bangunan dan sistem sirkulasinya. 

2.2. TINJAUAN KHUSUS 

2.2.1. Terminologi 

2.2.1.1. Pengertian Interior Design Centre 

- Pengertian Interior Design: 

Desain interior adalah profesi yang menangani beragam masalah, 

dimana sifat kreatif dan solusi teknik diaplikasikan bersama ke dalam 

struktur untuk memperoleh lingkungan interior yang diinginkan. 

Interior design is a multi-faceted profession in which creative and 

technical solutions are applied within a structure to achieve a built 

interior environment. 4 

- Pengertian Centre - Pusat 

4 Ball, Victoria K, (2002),. 9pportunitie.s{n InteriqrDesiqn andDecorqting fo-reers, U~A~ u !'l1cGra.w~HiII • . 14 
Ratri Pinaringan Palilih 06.11.0113 



Interior Design Centre 

Tempat yang letaknya dibagian tengah, titik yang berada di tengah, 

pusar dan pokok pangkal atau yang menjadi pumpunan (berbagai 

urusan atau hal dsb). 5 

Jadi jika arti diatas dijadikan satu, definisi dari Interior Design 

Centre ini adalah sebuah bangunan terdiri dari sebuah area penjualan 

dan display interior kepemilikan dan sewa yang berfungsi sebagai pusat 

tempat menangani masalah seputar interior untuk memperoleh 

lingkungan interior yang diinginkan. 

2.2.1.2. Latar Belakang Sejarah6 

Dalam proses perancangan dan perencanaan fisik sebuah gedung, 

gubahan komponen bangunan bag ian dalam atau lazim disebut desain 

interior menduduki urutan pelaksanaan yang paling akhir setelah 

a rsitektur, rekayasa sipil, mekanikal dan elektrikal. Akan tetapi, pada saat 

seseorang memasuki sebuah gedung yang sudah jadi, maka sosok 

desain interior inilah yang paling pertama terlihat secara kasat mata dan 

kemudian menggugah kesan atau citra tersendiri pad a pikiran orang yang 

melihatnya. Masa kini 'desain interior' telah menjelma menjadi salah satu 

profesi dalam lingkup proses rancang bangun sebuah gedung. 

Diawal uraian ini, perlu kiranya terlebih dahulu disampaikan 

batasan mengenai seorang desainer interior. Kongres International 

Federation of Interior Desainers tahun 1983 di Hamburg menetapkan 

ringkasan batasan bahwa desainer interior profesional adalah seseorang 

yang memiliki kulifikasi keahlian melalui pendidikan formal, pengalaman 

5 Eko Endarmoko, (2006), Tesaurus Bahasa Indonesia, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama Anggota IKAPI, 
him 216. 

~ http;//Luma.I.unikom.a.c.id/vo!6/l2,htm! .... ________ ___ _ 
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dan keterampilan yang diakui sehingga mampu mengenali, meneliti dan 

secara kreatif memecahkan masalah interior bangunan serta 

menghasilkan gubahan interior (bag ian dalam) bangunan, dengan tujuan 

untuk turut meningkatkan mutu kehidupan, melindungi kesehatan, 

keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. 

Aktivitas profesi desain interior selalu dilaksanakan dalam konteks 

arsitektur. Jadi secara populer dikatakan bahwa profesi desain interior 

adalah saudara kandung profesi arsitektur. Bahkan di negara lain, 

sebutannya adalah Interior Architecture (Amerika) dan Innen Arkhitektur 

(Jerman). 

Sebelum Abad 20 profesi 'Desain Interior' atau 'Dekorasi Interior' 

atau 'Home Decoration' belum dikenal, walaupun interior atau komponen 

bagian dalam sebuah bangunan telah lama ada menjadi bag ian yang tak 

terpisahkan dari lingkungan fisik kesidupan manusia sehari-hari. 

Pad a saat itu di seluruh Eropa dan Amerika pihak yang berperan 

merancang interior rumah adalah para pembuat mebel (cabinet maker 

atau ebeniste) yang dalam aktifitas penjualannya sekaligus memberikan 

saran gratis kepada pelanggannya cara menata isi dan bag ian dalam 

rumah mereka. Prinsip yang ditawarkan adalah sebatas 'menghias' bukan 

'menciptakan' apalagi mengkonstruksi. Peranan ini dilaksanakan tanpa 

latar belakang latihan maupun pendidikan formal , dan hanya didasari oleh 

bakat ditambah pengalaman serta kompetensi yang kemudian dicapai 

dalam jangka waktu yang lama. 

Perkembangan sosial dan ekonomi yang pesat pada awal Abad 20 

mendorong munculnya lebih banyak dekorator interior semacam ini. 

16 
Ratri Pinaringan Palilih 06.11.0113 



Interior Design Centre 

Peran dekorator cenderung bersifat konsultatif meliputi pemilihan bah an 

tekstil, bahan lantai, pelapis dinding, mebel lampu dan asesoris ruangan 

serta mengusulkan skema warna keseluruhan ruangan. Jarang sekali 

dekorator interior berperan menetapkan struktur atau konstruksi 

bangunan dan konsep ruang, sesuatu yang saat itu dianggap jatah tugas 

seorang arsitek. 

Hal inilah yang menyebabkan pada awalnya kaum wan ita 

mendominasi profesi ini. Salah seorang diantara dekorator yang menjadi 

perintis profesi desain interior di Amerika adalah Elsie de Wolf (1865 -

1950) yang pada tahun 1905 diberi proyek pekerjaan untuk menggarap 

interior bangunan New York City's Colony Club dan hal ini tercatat 

" sebagai interior bangunan publik pertama yang direncanakan secara 

profesional. Dan kiranya dapat juga dikatakan bahwa melalui peristiwa 

inilah lahirnya suatu profesi baru yaitu profesi desain interior. Tergugah 

oleh perkembangan ini, sekelompok perencana interior profesional 

lainnya kemudian bermunculan di Amerika terutama sepanjang tahun 

1920-1930, sebagian besar diantaranya wanita. 

Barulah pad a tahun 1931 di Amerika dibentuk The American 

Institute of Interior Decorators yang kemudian menjelma menjadi The 

American Society of Interior Designer. Lembaga inilah yang pertama kali 

berperan sebagai lembaga akreditasi dan berusaha memformalkan 

profesi desain interior baik dalam pendekatan praksis profesinya maupun 

pada pendidikan formal pelakunya. 

Perkembangan berikutnya terjadi lebih luas dan merata ke seluruh 

negara di benua Amerika, Eropa dan Asia meliputi pula negara-negara 

17 
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yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Setelah Indonesia 

menjadi negara merdeka, usaha untuk meningkatkan status desain 

interior yang mandiri berjalan pesat terutama melalui jalur pendidikan. 

Pada tahun 1957 untuk pertama kali dibuka program pendidikan 

tinggi desain interior strata Sarjana oleh ITB di Bandung dan hampir pada 

saat yang bersamaan juga dibuka di Akademi Seni Rupa Indonesia atau 

ASRI di Yogyakarta. Pad a awal dasawarsa tahun 1970-an di Indonesia 

mulai hadir sekelompok perencana interior yang terdidik sebagai lulusan-

lulusan pertama pendidikan dalam negeri ditambah dengan sejumlah 

lulusan luar negeri. 

2.2.2. Kegiatan 

2.2.2.1. Pelaku 

Proyek ini memiliki tujuan untuk menciptakan ketertarikan publik 

supaya dapat memberikan apresiasi yang lebih terhadap segala bentuk 

usaha yang tertuju pad a desain interior. Dengan pengharapan yang 

demikian, maka dari mana datangnya apresiasi tersebut tidak dapat 

dibatasi pad a kalangan tertentu saja. Dengan adanya berbagai macam 

kalangan yang mungkin terlibat di dalam kelangsungan kegiatan dalam 

Interior Design Centre ini tentunya akan memperkaya pemahaman akan 

desain Interior. 

a e . ea u an es rlpslnya Tbl21Plk d D k· . 

PELAKU DESKRIPSI 

Merupakan setiap orang yang datang pada Interior Design Centre dengan 

Pengunjung segala motivasinya untuk lebih mengenal dan peduli akan desain interior melalui 
keterlibatan dalam event atau acara yang telah dijadwalkan atau melalui 
pemanfaatan fasilitas yang telah disediakan. 

Pemilik Merupakan pihak yang memiliki proyek bangunan ini, dan merupakan pihak 
swasta. 

Pengelola Terdiri atas beberapa pihak yang berperan dan bertanggung jawab dalam 
mengatur administrasi, pengelolaan, pemeliharaan bangunan beserta 

18 
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fungsinya. Pengelola juga mengatur jalannya segala aktivitas yang 
diprogramkan secara rutin dan berkelanjutan. Pengelola di sini adalah bag ian 
badan organisasi seeara jelas, 

Desainer Orang yang berkeeimpung di bidang desain interior (meraneang bagian dalam 

Interior bangunan gedung), dan bertugas membuat desain khusus j ika ada pesanan dari 
konsumen. 
Terdiri dari perusahaan-perusahaan yang berkeeimpung dibidang interior. 

Penyewa Mereka menyewa sebuah los di area penjualan untuk diraneang sesuai dengan 
bisnisnya 

Himpunan 
Merupakan kumpulan orang-orang yang membuat suatu wadah komunikasi, 
konsultasi dan koordinasi antar anggota (desainer), antara asosiasi dengan 

Desain Interior asosiasi lainnya yang sejenis, baik dalam maupun luar negeri. 

Teknisi 
Adalah pihak yang bertugas mengelola sistem utilitas, pengelolaan limbah, dan 
pemberdayaan sumber energi mandiri dll 

Cleaning Adalah pihak yang berperan menjaga dan merawat keutuhan fungsi bangunan 
Service dan lingkungan{taman, landscape, kebun, dsb) seeara rutin. 

Security 
Merupakan pihak yang bertugas menjaga keamanan seluruh fasilitas bangunan 
selama 24jam. 

Tukang Merupakan karyawan yang bertugas membantu dalam pengankutan dan 
Bongkar Muat ~embongkaran barang. 

Sumber: Anallsa Penulls 

2.2.2.2. Aktivitas 

a e . ea u an IVI asnya T b I 2 2 P I k d Akf·t 
PELAKU AKTIVITAS FASILITAS 

• Melihat barang • Area penjualan & display 
• Memilih barang • Area penjualan & display 

• Membeli barang • Area penjualan & display 
• Membayar barang • Area kasir 
• Pelayanan konsultasi desain • Area kaonsultasi (kantor 

desainer) 

• Pelayanan purna jual • Area purna jual 
Pengunjung • Mengikuti seminar • Ruang seminar 

• Membaca buku • Area baea 

• Browsing internet • Lobby 

• Melihat peragaan aplikasi interior • Workshop area 
(Iangsung) 

• Melihat peragaan aplikasi interior • Lobby 
(tidak langsung) 

• Ambil Uang • ATM 

• Mengontrol bangunan • Bangunan 

Pemilik • Menerima tamu • Ruang Tamu 

• Rapat • Ruang rapat 

• Ambil Uang • ATM 

• Mengontrol bangunan • Bangunan 
• Mengatur kegiatan staf-staf • Ruang pengelola 

Pengelola • Menerima tamu • Ruang Tamu 

• Rapat • Ruang Rapat 

• Mengurusi seminar • Ruang seminar 

• Mengurus kegiatan administrasi • Ruang stat 

• Membuat laporan • Ruang stat 

StafKantor • Membuat jadwal • Ruang stat 
• Mempublikasikan bangunan • Ruang stat 

• Menerima tamu • Ruang tamu 

• Rapat • Ruang rapat 
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• Mengurusi seminar • Ruang seminar 

• Mendisplay barang • Area display 
• Memberi konsultasi desain • Area konsultasi (kantor desainer) 

Desainer • Peragaan aplikasi interior • Workshop 
Interior (Iangsung) • Ruang rapat 

• Rapat • Ruang seminar 
• Mengurusi seminar 

• Mempromosikan barang • Stan penyewa 

• Menjual barang • Stan penyewa 

Penyewa • Mendisplay barang • Stan penyewa 
• Memberi konsultasi desain • Stan penyewa 
• Rapat • Ruang rapat 
• Mengurusi seminar • Ruang seminar 

• Melayani pengunjung • Area penjualan dan display 
Stat Karyawan • Melayani transaksi pembayaran • Area kasir 

• Mengambilkan barang • Gudang stok barang 

Himpunan • Bekerja • Ruang himpunan 

Desain Interior • Rapat • Ruang rapat 
• Mengadakan seminar • Ruang seminar 

• Melayani para pekerja • Pantry 
• Membersihkan bangunan • Bangunan 
• Mengontrol ME • Ruang ME 

Stat Karyawan • Memberikan informasi • Lobby 
• Keamanan • Ruang Kemananan & CCTV 
• Membongkar dan mengangkut • Area bongkar muat 

barang • Gudang stok barang 
Sumber: Anaflsa Penulls 

2.2.2.3. Fasilitas 

a e . IVltas an aSlltasn~a T b I 2 3 Akt·· d F T 

NAMA AKTIVITAS RUANG YANG DIBUTUHKAN 

• R. Pengelola 
Aktivitas Pengelolaan • R. Staf 

• R. Rapat 

• Area Penjualan 
• Area Display 
• Stan penyewa 

Aktivitas Komersial • Area Puma Jual 
• Area konsultasi (kantor desainer) 

• Area workshop 
• Ruang Seminar 

• Hall 
• Lobby 
• Area baca 
• R. Kontrol bangunan 
• R. Cleaning Service 

Aktivitas Penunjang & Service • R. Teknisi 
e R. CCTV 
• Lavatory 

• Gudang Perkakas 
• R. Panel 
• Area bongkar barang 
• Area Parkir 
• R. Pantry 
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• R P3K 
• R. Istirahat Karyawan 
• R. Panel 
• Gudang stok barang 

Sumber: Analisa Penulis 

2.2.3. Spesifikasi dan Persyaratan Desain 

2.2.3.1. Spesifikasi Proyek 

Diagram 2.4 Spesifikasi Proyek 

Wadah untuk kegiatan desain 

interior (konsultasi, promosi, 

penjualan, produksi, 

pembelian dan pelayanan) 

Suatu tempat berbisnis bidang interior design 

dengan sejumlah fasilitas pelayanan yang lengkap. 

Sebagai pusat bisnis interior khususnya di Kota 

Semarang dan Indonesia pada umumnya. 

Penyedian sarana dan prasarana inspirasi interior 

dan apresiasi desainer interior. 

D 
INTERIOR DESIGN CENTRE 

Kegiatan komersial 

Pelayanan bidang interior design 

secara terprogram dan 

profesional 

I-_-----l~ 

Fasilitas Pendukung yang 

memadai 

Cara berpromosi menarik 

masyarakat untuk mendalami 

interior design 

Mericiptakari sebuah pusat desairi iriterior di Semararig bariguriari komersial urituk fasilitas 

kegiatan konsultasi, promosi, penjualan, pembelian dan pelayanan. Selain itu juga menjadi 

pelengkap infrastruktur kota. 

Guna lebih meningkatkan kreatifitas dari para pebisnis bidang desain interior, serta 

memunculkan bibit desainer baru yang berkualitas 

Sumber: Ana/isa Penu/is 
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2.2.3.2. Persyaratan Desain 

label 2 5 Persyaratan Desam 

0::: • Penerapan bentuk arsitektur yang mencerrninkan sebuah bangunan 
:J 

ffi komersial, yang dapat memberikan pengalaman visual bagi orang 
t-
~ untuk mengingatnya dan memiliki daya tarik 

• Layout merupakan unsur persyaratan desain utama karena dapat 

memberikan penzoningan secara makro dan mikro serta penataan 

ruang dan peralatan pendukung bangunan sehingga memperoleh 

hasil akhir berupa sirkulasi pergerakan leluasa. 

• Persyaratan tata ruang luar dan dalam berkaitan dengan 

aksesibilitas baik bagi pengunjung, pengelola, penyewa bahkan bagi 

kaum difable. 

• Penyediaan fasilitas bagi penyandang cacat, sehingga dapat 

memberikan kesempatan pada mereka untuk datang bahkan 

berpartisipasi di dalamnya. 

• Perencanaan bangunan yang memperhitungkan luasan ruang 

(berkaitan dengan sistem modul) untuk mendapatkan efisisiensi dan 

efektifitas. 

z • Bangunan mampu menampung kegiatan yang terjadi di dalamnya, 
<t z 
:J sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi pengelola dan 
C) 
z :i pengunjung dapat menerima rasa aman dengan didukung sistem 

utilitas modern dan struktur yang sesuai 

• Pemilihan bahan untuk struktur pada bangunan yang mendukung. 

• Pemilihan jenis material untuk kebutuhan indoor di dalam bangunan 

yang berfungsi untuk menyerap bunyi (keperluan akustik), menjadi 

Ratri Pinaringan Palilih 06.11.0113 
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reflektor yang baik untuk penyebaran cahaya (keperluan 

pencahayaan alami), penggunaan jenis lampu yang sesuai dengan 

keperluan bangunan baik untuk general ataupun artificial lighting 

(pencahayaan buatan). 

• Mengusahakan sumber air bersih mandiri sehingga mengurangi 

konsumsi air bersih dari Perusahaan Air Minum Daerah. 

• Penggunaan material bangunan yang tahan lama, mudah 

perawatan dan cocok untuk jenis struktur bangunan sebagai alasan 

penghematan biaya perawatan. 

• Pengaturan sistem utilitas yang baik sehingga tidak menimbulkan 

gangguan pad a fungsi bangunan (pemipaan air bersih, air kotor, 

fitrasi,dll). 

• Dengan memberikan tampilan baru dan bangunan baru, maka 

bangunan harus dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 

• Penerapan prinsip bangunan ramah lingkungan dan ekologis dengan 

cara meminimalkan penggunaan konsumsi air dari PDAM, 

menghasilkan listrik secara mandiri dan pengolahan sampah untuk 

meminimalkan pembuangan ke TPA. 

• Perbaikan atau pengoptimalan area hijau pada tapak selain untuk 

tujuan penghijauan juga untuk penambahan ruang terbuka bagi 

masyarakat. 

Sumber: Analtsa Penults 
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2.2.4. Deskrispi Konteks Kota 

2.2.4.1. Kota Semarang7 

Semarang merupakan ibukota Jawa T engah dan merupakan 

salah satu kota terbesar di Indonesia. Sebagai ibukota propinsi, kota 

Semarang memiliki rute-rute 

transportasi baik dari arah Barat, 

Timur, Selatan dan Tenggara. 

Karena kemudahan aksesibilitas 

menuju kota Semarang, maka dapat 

dikatakan bahwa Semarang 

merupakan simpul antar kota dan 

antar wilayah. Daerah dataran 

Gambar 2.1: Peta kota Semarang 
Sumber: 

http://ritahen.ifastnet.comlsemarang3-'i 
/es/image01B.jpg 

rendah di Kota Semarang sangat sempit, yakni sekitar 4 kilometer dari 

garis pantai. Dataran rendah ini dikenal dengan sebutan kola bawah. 

Kawasan kota bawah seringkali dilanda banjir, dan di sejumlah kawasan, 

banjir ini disebabkan luapan air laut (rob). Di sebelah selatan merupakan 

dataran tinggi, antaranya meliputi Kecamatan Candi, Mijen, Gunungpati, 

dan Banyumanik. 

• Luas : 373,7 km2 

• Letak Geografis: terletak pada pantai utara Jawa Tengah, tepatnya pad a 

garis 6°, 5' - 7°, 10' LS dan 110°, 35' BT 

• Iklim : sama seperti kota - kota lain di Indonesia, Kota 

Semarang beriklim tropis dengan 2 jenis musim yaitu musim kemarau dan 

penghujan dengan curah hujan yang bervariasi antara 2215 , sampai 

7 http://semarang.go.id 
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2183mm. Kelembaban udara rata - rata antara 62% sampai 84%, dengan 

orientasi pergerakan arah angin berasal dari arah tenggara menuju barat ( 

5,4 km/jam ). Sedangkan temperatur udara di Kota Semarang berkisar 

antara 25,SoC sampai 29,30oC. 

• Kondisi Geologis : Jenis Tanah di Kota Semarang meliputi kelompok 

mediteran coklat tua, latosol coklat tua kemerahan, asosiai alluvial kelabu, 

Alluvial Hidromort, Grumosol Kelabu Tua, Latosol Coklat dan Komplek 

Regosol Kelabu Tua, dan Grumosol Kelabu Tua. 

• Topografi :Topografi wilayah Kota Semarang terdiri dari dataran rendah 

dan dataran tinggi. Dibagian Utara yang merupakan pantai dan dataran 

rendah memiliki kemiringan 0-2% sedang ketinggian ruang bervariasi 

antara 0-3,5 meter. Di bagian Selatan merupakan daerah perbukitan, 

dengan kemiringan 2 - 40% dan ketinggian antara 90 - 200 mdpl. 

• Pembagian Wilayah : Pembagian BWK di kota Semarang dibagi 

menjadi 10, yaitu : 

T b 126B a e aSllan laya 0 W"' h K taS emarang 
BWK KECAMATAN PERENCANAAN FUNGSI 
BWKI Kecarnatan Sernarang 1. Perrnukirnan 

Tengah, Serna rang Tirnur dan 2. Perdagangan dan jasa 
Sernarang Selatan 3. Carnpuran perdagangan dan jasa, perrnukirnan 

4. Perkantoran 
5. Spesifikl Budava 

BWKII Kecarnatan Candisari dan 1. Perrnukirnan 
Gajahrnungkur 2. Perdagangan dan jasa 

3. Carnpuran perdagangan dan jasa, perrnukirnan 
4. Perkantoran 
5. Perguruan Tinggi 
6. Olahraga dan Rekreasi 

BWK III Kecarnatan Sernarang Barat 1. Transportasi 
dan Sernarang Utara 2. Pergudangan 

3. Rekreasi 
4. Perrnukirnan 
5. Perdagangan dan jas 
6. Perkantoran 

_.- - - -- 7. Industri-(Bonded Zone Industry) 
BWKIV Kecarnatan Genuk 1. Indusri 

2. Transportasi 
3. Budidaya Perikanan 
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4. Permukiman 
BWKV Kecamatan Pedurungan dan 1. Permukiman 

Gayamsari 2. Perdagangan dan jasa 
3. Perguruan Tinggi 
4. Industri 
5. Transportasi 

BWKVI Kecamatan Tembalang 1. Permukiman 
2. Perguruan Tinggi 
3. Perdagangan dan jasa 
4. Campuran perdagangan dan jasa, permukiman 
5. Perkantoran 
6. Konservasi 

BWKVII Kecamatan Banyumanik 1. Permukiman 
2. Kawasan Khusus Militer 
3. Perdagangan dan jasa 
4. Campuran perdagangan dan jasa, permukiman 
5. Transportasi 
6. Konservasi 

BWK Kecamatan Gunungpati 1. Konservasi 
VIII 2. Pertanian 

3. Perguruan Tinggi 
4. Wisata/ Rekreasi 
5. Campuran Perdagangan dan jasa, Permukiman 
6. Permukiman 

BWKIX Kecamatan Mijen 1. Konservasi 
2. Pertanian 
3. Permukiman 
4. Wisata/ Rekreasi 
5. Campuran Perdagangan dan jasa, Permukiman 
6. Pendidikan 
7. Industri (Techno Park) 

BWKX Kecamatan Ngaliyan dan Tugu 1. Industri 
2. Permukiman 
3. Perdagangan dan Jasa 
4. Tambak 
5. Rekreasi 

Sumber: www.semarang.go.id 

• Kota Serna rang sebagai pusat pengernbangan wilayah rnenunjang 

peranan penting baik dalarn pernerintahan rnaupun kegiatan sosial 

ekonorni dan pusat distribusi jasa yang rnelayani kegiatan lokal rnaupun 

regional, karena peran tersebut Kota Serna rang rnenjadi kawasan 

kornersial kota. Sa at ini pengernbangan kota Sernarang yang rnenjadi 

bahan pernikiran pernerintah kota sehingga telah rnulai diterapkan seperti 

penarnbahan bangunan kornersial baru di kawasan yang padat penduduk. 

26 
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2.2.4.2. Kondisi Penduduk Kota Serna rang 

Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan dengan jumlah 

penduduk tahun 2006 sebesar 1.433.568 jiwa dengan kepadatan 37.370 

jiwa/ m2
• Jumlah penduduk Kota Semarang terus mengalami peningkatan 

dari tahun ke tahun. Kenaikan jumlah penduduk rata-rata pertahun di Kota 

Semarang yakni sebesar 1,5 %.8 Kepadatan penduduk yang tinggi 

cenderung pad a pusat-pusat kota, ini menyebabkan semakin padatnya 

kecamatan-kecamatan disekitarnya. Sehingga untuk sekarang telah 

banyak para developer yang membangun perumahan di daerah 

pinggiran. 

2.2.4.3. sektor Perdagangan (Kornersial) Kota Serna rang 

Sub sektor perdagangan dan jasa merupakan sub sektor terbesar 

dalam memberikan kontribusinya. Apabila melihat trend tersebut, maka 

dapat dikatakan sub sektor ini mengalami pertumbuhan yang signifikan. 

2.2.4.4. Keterkaitan ( Relevancy) 

Proyek Interior Design Centre ini memiliki tingkat relevan yang 

besar. Khususnya untuk masa yang akan datang karena dengan melihat 

kemajukan bidang desain yaitu arsitektur desain interior maka dapat 

dijadikan lahan usaha bisnis yang menjanjikan. Selain itu juga merupakan 

suatu kontribusi besar bagi para desainer interior dan pengusaha 

Indonesia untuk mengembangkan bakat kemampuannya di bisnis interior. 

Dari beberapa alasan di atas dapat disimpulkan bahwa proyek ini akan 

menjadi proyek perdana yeng memiliki fungsi khas, sehingga diharapkan 

dapat meFangsang perencanaan proyek-proyek sejenis di Indonesia . 

. ~ http://semaran~.go.id/ 
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2.2.4.5. Urban Issue 

Proyek Interior Design Centre ini memiliki banyak manfaat, 

khususnya bagi para desainer interior. Belum banyak proyek sejenis ada 

di Indonesia, sehingga paling tidak kedepannya dengan dibangun proyek 

ini dapat memberikan sebuah inspirasi bagi para pengusaha di bidang 

desain interior. Dengan di sertainya area display maka secara tidak 

langsung juga memberikan apresiasi bagi para desainer interior untuk 

berkarya dan memberi pembelajaran kepada masyarakat luas tenteng 

bagaimana pengaplikasian interior perlu dihargai dan dipertimbangkan. 

2.2.5. Studi Banding/ Komparasi 

2.2.5.1. Haas Haus 

Gambar 2.2 Hass Haus 
Sumber: http://www.gettyimages.com/detaiI/78173544 

Arsitek Hans Hollein 

Lokasi Stock-im-Eisen-Platz, Wina 

Tahun berdiri 1985 

Fungsi bangunan Commercial building 

Sistem konstruksi Bingkai beton dengan veneer 

batu dan kaca 

Style Postmodern 
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Hass Haus adalah sebuah bangunan komersial yang 

terletak di Wina, Austria. Terletak di distrik Wina Inner City 

di Stock-im-Eisen-Platz beberapa meter dari Stephansdom 

dan merupakan salah satu bangunan untuk lam bang 

negara, karena terletak di pusat bersejarah. 

Hass Haus dirancang oleh seorang arsitek bernama 

Hans Hollein dan dibangun dengan gaya arsitektur 

Gambar2.3 
Hans Hollein 

Sumber: 
http://www.kurtp 
rasse.com/hans 

hollein.html 

postmodern yaitu menolak ide-ide modern "kurang lebih" dan "bentuk 

mengikuti fungsi". Ada perpaduan antara bentuk-bentuk tradisional dan 

kontemporer, dengan rincian berlebihan. Arsitektur postmodern ini dirancang 

untuk memberikan kesan menarik pengunjung untuk "masuk", dimana dunia 

penuh kekacauan dan berimajinasi sehingga menciptakan lingkungan dengan 

rasa aneh serta muncul kebingungan tapi menyenangkan. 

Gambar 2.4 Fasad bangunan 
Sumber: 

http://www.lonelyplanetimages.comlimages/518875?group= 
642865986 

Hass Haus dirancang antara tahun 1985 

sampai 1990 di pusat bersejarah Kota Wina, yang 

berlokasi persis di depan katedral indah Santo 

Stephen dan katedral tersebut selalu tercermin dalam 

fasad kaca besar. 

Bangunan ini mengangkat sebuah kontroversi 

Gambar 2.5 Cerminan 
Katedral 
Sumber: 

http://www.lonelyplaneti 
mages.com/images/grou 

p=642865986 -

karena bangunan dibangun di lokasi bersejarah dan di sekitarnya merupakan 
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bangunan-bangunan peninggalan pada jaman perang dunia sehingga 

menimbulkan kekontrasan dengan Iingkungan sekitar. Terletak di sudut 

tempat perbelanjaan, Haas Haus menggantikan sebuah bangunan tahun 

1950-an dengan struktur abad ke-19 yang musnah karena serangan udara 

selama Perang Dunia II. 

Gambar2.6 

Sebelum q 
Sumber: 

http://www.kur 
tprasse.com/e 

,-.-:'",-,-, urope/hansholl 

Gambar2.7 
Sesudah 
Sumber: 

http://www.lon 
elyplanetimag 
es.com/group 
=642865989 ein.html 

Hass Haus 

terdiri dari dua 

front yaitu bag ian 

luar bangunan 
_ _ __________ .Gal1lbar 2.8 AdaptasLJ.aman __ --"'G .... a"-.!!m'-""b""-'ar'--'2 ..... 9"-C=u=rta~in~W .... a'""_lI 

~~~ &m~: 
Sumber: http://www.f1ickr.com/phot 

berlapis material 

dari granit hijau 
http://www.lonelyplanetimages.co os/flyheli/2064389841 

pucat senada dengan warna bangunan pasca perang yang berdekatan dan 

grid dengan dinding kaca reflektif yang memberi kesan bangunan seperti 

melayang di atas jalan dan struktur lainnya yang diadaptasi untuk 

mengingatkan oleh jaman kekuasaan Romawi untuk mengingat garis benteng 

Romawi yang pernah berdiri di situs House Haas sehingga mengarahkan 

para pengunjung untuk melihat "masa lalu" yang dicampur dengan sentuhan 

modern. 

Bangunan Hass Haus berjumlah delapan lantai yang berfungsi sebagai 

bangunan komersial yang terdiri dari hotel, pusat perbelanjaan dan restoran 

yang menghadap ke katedral Gothic Spires. Penataan desain interior 

ditempat itu penuh eklektisisme rinci merilis arsitektur yang penuh dengan 
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ironi dan imajinasi. Oikemas dengan unsur-unsur decontextualized (seperti 

tangga yang mengarah ke mana-mana), arsitektur campuran, dll. Bermacam 

warna dan bahan dinding serta perabot dari atrium untuk menghasilkan 

pengaturan yang mewah di tujukan untuk para pembeli kelas atas dan 

pelanggan restoran. 

Gambar 2.10 Tampak 
Bangunan 
Sumber : 

http://www.greatbuildings.co 
m/buildings/Haas_Haus. html 

1:" 

Gambar 2.11 Potongan 
Bangunan 
Sumber : 

http://www.greatbuildings.com/ 
buildings/Haas_Haus. html 

.. ! I :~ - ", 1 ~~" 'l : 
- -.j J I ·~ .... . : 
, " ; l./ .. ' .-; 
I i ' L J_I ' .... / ; ,I, 

. . .• - ' ... ' I 
,I i l~- t '1' 1' . I -'_. l " " . I . "", \( .. '. '" .. .. 'i. \_. ,',:- -' 
.... ":-'-"" .. "'\~_I :~i 

,"\ .',:\ .. :, ,'~ . 
• . _ .. J ' . ~ t _",' -

..... . _. '\ " ."= 1" 

'\ I . .. , 

. "". . - • 0' •••• , 

Gambar 2.12 Siteplan 
Bangunan 
Sumber: 

http://www.greatbuildings.com/ 
buildings/Haas _Haus. html 

Gambar2.13 
Denah Bangunan 

Sumber: 
http://www.greatbuil 
dings. com/buildings/ 

Haas_Haus.html 

Terdapat empat belas toko-toko kecil dan area makan yang terhubung 

melalui atrium memanjang sampai lebih dari lima lantai. Atrium ini diatur 

kembali di permukaan tanah dan dapat diakses melalui bagian dari kedua 

lantai Eisen-Platz Stephansplatz. Oi atas atrium ketiga berada restoran 

dengan pemandangan indah kota dan katedral. Meskipun bangunan katedral 

tetap menjadi fokus pusat segala yang ada dilingkungan sekitarnya, namun 

bangunan Hass Haus juga dapat menjadi bangunan tunggal ini ditandai 
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dengan adanya gaya dan era yang memperhitungkan bentuk ekspresif atap 

bangunan sekitarnya. Gambar 
2.15 
Atap 
Hass 
Haus 

• 

• 

Gambar2.14 
Interior Hass 

Haus 
Sumber: 

http://www.f1ickr. 
com/photos/ 

Sumber: 
http://ww 
w.fIickr.c 
om/photo 

f Tabel2.7 Segi Positif dan Negati Haas H aus 
Segi Positif Segi Negatif 

Keunikan muncul dari bentuk tampak • Fasad bangunan terlalu kontras untuk 
bangunan, karena bentuk geometri lingkungan sekitar di tambah lagi 
dan statis di gabung menjadi satu kawasan lokasi bangunan merupakan 
kesatuan ini dapat mencerminkan kawasan sejarah. Namun segi negatif 
fungsi bangunan yaitu komersial itulah merupakan salah satu ciri dari 
sehingga dapat menarik pengunjung. postmodern. 
Bangunan menghasilkan sesuatu 
yang unik dan menarik. 
Kesatuan bentuk antara massa 
bangunan satu dengan lainnya 
memberikan nilai atraktif dan luwes. 

Sumber: Anallsa Pribadl 

Sejarah 

Gambar 2.16: Jakarta 
Design Centre 

Sumber: 
http://www.yfcad.com/news/r 

ead.php?id=211 

Jakarta Design Center adalah pusat 

desain arsitektur dan interior terbesar dan 

terlengkap di wilayah Jakarta dan 

sekitarnya. Didirikan sejak tanggal 16 Maret 

1990, sebagai solusi untuk tidak adanya 

pusat bisnis yang mengkhususkan diri pada 

bidang arsitektur dan interior di Indonesia yang representatif, terpadu dan 

standart internasional. 

Berlokasi di daerah strategis dan mudah diakses dari Bandara 

Soekarno-Hatta dan dekat dengan hotel bintang 5, persis di Jalan Gatot 
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Subroto Kav. 53 Slipi, Jakarta 10260. JOG menawarkan format layanan 

meliputi tentang semua bidang interior dan arsitektur dalam satu atap. 

Bangunan JOG terdiri dari tujuh lantai 

dan satu lantai semi-basement, kenyamanan 

yang ditawarkan kepada pengunjung selama 

kunjungan mereka untuk melihat mencari dan 

memperoleh informasi serta untuk 

mendapatkan yang terbaik, produk kelas 

terbaru dan tinggi yang tersedia di showroom 

The Location 

Ja karl a De s ign Center 

Gambar 2.17: Lokasi 
Jakarta Design Centre 
Sumber: katalog JOe 

http://www.yfcad.com/news/ 
read.php?id=211 

JOG merupakan salah satu konsep layanan penuh yang ditawarkan. 

JOG menempati lahan seluas 13.000 m2 dan memiliki luas lantai 

26.000 m2. Jakarta Design Genter memiliki misi untuk memperluas 

cakrawala dan mempromosikan apresiasi masyarakat untuk desain. 

Gabungan dari perusahaan terkenal banyak di sektor interior & arsitektur 

dengan desain khas masing-masing menawarkan kaleidoscope pilihan 

desain untuk memenuhi permintaan yang ada. Oiselenggarakannya 

pameran interior dengan perusahaan-perusahaan ini selalu menawarkan 

dinamika desain dari produk yang disajikan. 

Fasilitas JOG 

Kehadiran dari sejumlah asosiasi profesional di sektor desain juga 

menawarkan berbagai tambahan untuk suasana JOG sebagai pusat 

komunitas bagi para profesional desain. Berbagai fasilitas pendukung 

yang tersedia di gedung seperti ruang seminar, studio audio-visual, kafe, 

lapangan ten is, dan fasilitas lainnya banyak akan memudahkan mereka 
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dalam melakukan kegiatan profesi mereka, dan menawarkan interaksi 

sosial di kalangan mereka. 

• Showroom 

Gambar 2.18 : 
Ruang Pamer 

Sumber: Katalog 
JOG 

Lebih dari 100 perusahaan yang bergerak di bidang interior dan 

arsitektur memamerkan kreasi desain terbaik mereka di show room. 

• Office 

Ruang kantor tersedia untuk lebih melengkapi fungsi 

JDC sebagai pusat desain. Gambar 2.19 : Kantor 
Sumber: Katalog JOG 

• Seminar 
Gambar 2.20 : Gambar 2.21 : 
Eksterior R. Interior R. 

Seminar 
Sumber : Sumber : 

Katalog JOG Katalog JOG 

Sebagai bangunan yang berfungsi sebagai pusat desain, ruang 

seminar merupakan fasilitas yang sangat dibutuhkan di dalam gedung' 

JDC. Merancang sebuah ruang yang konvensional dengan fleksibilitas 

yang tinggi untuk kemungkinan mengakomodasi kebutuhan yang 

diperlukan. Tersedia juga sebuah ruang audio visual yang dilengkapi 

dengan desain lighting dan sistem audio yang baik yang akan 

mendukung aktivitas presentasi yang baik 

• Exhibition 

Hall exhibition yang eksklusif dan representatif berada di lobby lantai 

dasar, disediakan khusus untuk para penyewa yang berencana 

memamerkan produk terbaik mereka. Asosiasi profesional di sektor 

desain, menambah sebuah spirit kehidupan untuk Jakarta Design 
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Centre. 8anyak lagi aktivitas yang menunjang disana seperti training, 

inagurasi bagi pengguna baru di organisasi, kongres, seminar dan 

event-event lain. 

• Bussines Centre 

Gambar 2.22: Ruang Pamer 
Sumber: Katalog JOe dan dok. pribadi 

Untuk mengakomodasi para pebisnis yang memiliki 

mobilitas profesional yang sangat sedikit di waktu 

dan tempat, JOG menyiapkan sebuah bisnis centre. 

• Bank Office and A TM 

Untuk lebih memanjakan konsumen, di lengkapi 

pula kantor cabang bank yang dilengkapi dengan 

ATM. 

• Other Facility 

Gambar 2.23 : 
Kantor 

Sumber: 
Katalog JOe 

Gambar 2.24 : 
Bank 

Sumber: 
Katalog JOe 

JOG memiliki parkir kendaraan dengan kapasitas 300 tempat parkir, 

ada kanti dan kafe, mushola dan fasilitas pendukung lainnya. 

. . 

,' "--~ ",. ! ~ 
.' .- -,' "'* 

I' . -
~ .... -: ~ .-
c. / - ..... ~"' 

Gambar 
2.25 : 

Fasilitas 
Sumber: 
Katalog 

JDe & dok. 
pribadi 
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• Workshop 

Oi bag ian belakang gedung juga terdapat sebuah 

bengkel kerja. Fungsi dari bengkel itu sendiri untuk 

mendukung barang interior yang di pamerkan di 

dalam JOG, contohnya sebagai tempat perakitan 

Gambar 2.26 : 
Workshop 

Sumber: dok. 
pribadi 

atau bahkan untuk memperbaiki barang yang mend apt kerusakan 

sedikit ketika barang tersebut dalam masa pengiriman. 

Bangunan JOG 

Bangunan JOG dibangun dilahan seluas 

13.000 m2 dan memiliki luas lantai 26.000 m2. 

Bangunannya berbentuk balok, sehingga 

mengesankan bentuk yang kokoh dengan Gambar 2.27: Jakarta 
----------------------De~.-Centr:-;-e-

model yang sederhana. Terdiri dari 1 lantai 

semi basement dan 7 lantai utama 

• • • 
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Gambar 2.28 : 
Denah Jakarta 
Design Centre 

Sumber: Katalog 
JDe 
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Gambar 2.29: Struktur Bangunan Jakarta Design Centre 
Sumber: Ook. Pribadi 

- - .:::.- ~.;::=;.~;:...-.---:... ':a, __ /J, 

- , -" ,.. 

Gambar 2.30: Utilitas Bangunan Jakarta Design Centre 
Sumber: Ook. Pribadi 

a e . egl OSII an ega 1 T b I 2 8 S . P "ff d N ff 
Segj Positif Segi Negatif 

Bangunan JOC memiliki fungsi yang pas • pad a area luar bangunan 
dengan namanya, sebagai centre desain vegetasi sangat maksimal, 
interior. Untuk bagian fasilitas menciptakan udara yang 

• 

II 

(tapak), 
sehingga 

sejuk 
bangunannya pun lengkap. meskipun dalam kondisi panas. 
Pada area luar bangunan (tapak), • Kurangnya pencahayaan alami, 
vegetasi sangat maksimal, sehingga khususnya di basement dan area 
menciptakan udara yang sejuk meskipun penjualan pada lantai dasar dan lantai 1 
dalam kondisi panas. bangunan. 
Bangunan ini juga sudah memikirkan 
pengolahan limbah secara mandiri (cair 
dan padat). 

Sumber: Analisa Pnbadt 

2.2.6. Permasalahan Desain 

Berdasarkan spesifikasi dan persyaratan desain, serta studi banding 

yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan desain 

yang diangkat dalam proyek ini adalah pertimbangan sistem sirkulasi dan 

sistem modul berkaitan dengan fleksibilitas yang digunakan untuk bangunan 
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komersil, penentuan dimensi ruang berdasarkan standart, pola penataan 

antara ruang dan massa bangunan berkaitan dengan sirkulasi untuk kaum 

difable dan manusia normal dan lingkungan sekitar. 

2.3. Kesimpulan, Batasan dan Anggapan 

2.3.1. Kesimpulan 

• Perkembangan kota yang berpengaruh pula pada perkembangan 

ekonomi khususnya perdagangan barang dan jasa. Sehingga 

menimbulkan peningkatan fasilitas pendukung. 

• Belum adanya sarana dan prasarana khusus bidang bisnis interior yang 

dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas memadai. 

• Interior Design Centre sebagai wadah untuk meningkatkan kreativitas 

para pengusaha dan desainer interior. 

• Perencanaan sistem bangunan yang tahan lama, mudah perawatan dan 

cocok untuk jenis struktur bangunan komersil. 

2.3.2. Batasan 

• Ekonomi Bangunan dan Rencana Anggaran Bangunan tidak termasuk 

dalam bahasan proyek ini. 

• Peralatan dan perlengkapan untuk membangun proyek ini tidak termasuk 

dalam pembahasan. 

• Batasan perencanaan dan perancangan proyek sesuai dengan tapak 

yang telah dianalisis dan ditentukan, rencana pengembangan dibahas di 

rancangan skematik. 

2.3.3. Anggapan 

c; Biaya pembebasan tanah dan pembangunan proyek Interior Design 

Centre ini dianggap telah tersedia. 
38 
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• Status kepemilikan tanah dianggap milik pemerintah (Iokasi bukan daerah 

sengketa). 

• Kondisi jaringan infrastruktur dan utilitas yang ada pada site Interior 

Design Centre dianggap terpenuhi dan memadai. 
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