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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
A.   LATAR BELAKANG 
 

Kehidupan di perkotaan tidak lepas dari tingginya tingkat aktivitas 

dan beragamnya tingkat aktivitas yang dilakukan oleh masyarakatnya yang 

begitu kompleks. Secara tidak langsung hal itu mempengaruhi setiap sisi 

kehidupan masyarakat perkotaan, baik itu dari bidang politik, tingkat 

perekonomian semakin tinggi, budaya masyarakatnya yang beragam sampai 

dengan faktor kemajuan teknologi yang tumbuh dengan cepat. Sehingga 

akibatnya adalah masyarakat akan cenderung merasa penat, lelah dan bosan 

dengan segala aktivitas yang dijalaninya secara rutin dan terus menerus. 

Dengan melihat hal tersebut, dirasakan bahwa sangatlah perlu adanya 

wadah, sarana dan tempat dimana masyarakat perkotaan dapat menyalurkan 

kepenatannya ke dalam bentuk aktivitas yang menghibur dan bersifat rekreasi 

dan atraktif. Sehingga dengan keberadaan dari Amusement Centre dapat 

dijadikan alternatif pilihan yang menghibur guna menjawab permasalahan 

tersebut. 

Sama halnya dengan pesatnya pembangunan di kota Surakarta 

termasuk sebagai kota besar di Indonesia serta merupakan kota yang 

mempunyai perkembangan ekonomi yang bagus sehingga membawa kota ini 

ke arah kota bisnis dan wisata. 

Selain sarana pendukung perdagangan yang lengkap dan mempunyai 

prospek yang cukup cerah terutama fasilitas industri, transportasi dan 

amusement centre. Disamping itu juga mengingat kondisi yang ada sekarang 

ini yang mana diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu obyek yang 

dapat menunjang kepariwisataan di Indonesia pada umumnya dan kota 

Surakarta pada khususnya. 
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B.   PENEGASAN JUDUL 

1. Pengertian Amusement Centre 

Pada dasarnya pengertian Amusement Centre tidak bisa lepas dari 

aktivitas rekreasi dan hiburan. Karena Amusement Centre merupakan 

bagian dari kegiatan yang ditampung di dalamnya. 

- Amusement : Hiburan atau tempat hiburan 

(John .M .Echlos dan Hasan Shadily, 1975, hal. 8 ) 

Adapun istilah hiburan itu sendiri adalah sebagai sesuatu perbuatan 

yang mana dititikberatkan pada suatu kesempatan dimana manusia 

dapat melakukan aktivitas dalam suasana bebas diantara waktu kerja 

dan tugas-tugasnya.  

- Centre : Pusat 

(Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary, 1989, hal. 221) 

Jadi pengertian Amusement Centre adalah: 

Merupakan suatu bangunan sarana hiburan yang berarti suatu wujud 

ruang berstruktur yang menampung kegiatan yang menarik perhatian 

sebagai ajang pertemuan bagi masyarakat dari segala usia secara sukarela 

pada waktu luangnya dengan tujuan untuk memulihkan kesejahteraan 

jasmani dan rohani disamping untuk mendapatkan kesenangan dan 

hiburan. ( Selly H Icor, 1973, hal. 2 ) 

( Abdullah Ahmad, kolokium, 2006. hal 3 ) 

- Restaurant  : Ruang makan untuk umum   

( A.M. Webster’s, 1996. hal. 732 ) 

- Bar  : Tempat usaha komersial di mana orang berkumpul sambil 

duduk bersantai menikmati alunan musik dan minuman yang dijual, 

terutama yang beralkohol ( Farly Lumanauw, Bar dan Minuman 2001, 

hal. 1 ) 

- Café   :Café (in Eroupe) place where the public may buy and drink 

coffe, beer, wine, spirits,etc. 
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o Café ( di Eropa ) adalah tempat di mana masyarakat umum boleh 

membeli dan meminum kopi, bir, anggur, minuman ringan, dan 

lain – lain.  

o Café dapat diartikan sebagai restoran, rumah makan, warung kopi. 

o secara garis besar café diartikan sebagai restoran kecil yang 

menjual cakes ( kue – kue ), sandwich (kopi isi), kopi dan the. 

Pilihan makanannya terbatas dan tidak menjual minuman 

beralkohol. 

o sedangkan café secara etimologi berasal dari kata kahve dalam 

bahasa Turki, yang artinya coffe dalam bahasa inggris atau kopi 

dalam bahasa Indonesia. Café merupakan tempat minum kopi dan 

makan makanan ringan serta dikemas dalam desain interior yang 

sederhana.  

 

2. Pengertian Surakarta Amusement Centre  

Adapun untuk pengertian dari judul perencanaan dan perancangan 

interior Surakarta Amusement Centre itu sendiri adalah sebagai wujud 

atau wadah suatu pusat hiburan masyarakat dengan wujud ruang 

berstruktur yang menampung kegiatan yang menarik perhatian sebagai 

ajang pertemuan bagi masyarakat dari segala usia di kota Surakarta 

dengan tujuan mencari hiburan dan rekreasi untuk memulihkan jasmani 

dan rohani selain juga untuk tujuan hobi dan kesenangan. 

 

C.   BATASAN MASALAH 

1. Pembahasan diutamakan dalam lingkup disiplin interior. 

2. Perencanaan Amusement Centre akan direncanakan berada dikota 

Surakarta. 

3. Perencanaan ditekankan pada masalah interior dalam Amusement Centre 

dengan mempertimbangkan tuntutan dan persyaratan aktivitas serta 
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motivasi pelaku aktivitasnya dengan diwadahi dan menciptakan 

Amusement Centre sebagai bangunan dan lingkungan yang berbeda 

dengan yang ada di sekitarnya. 

4. Perencanaan akan ditekankan pada fasilitas indoor yaitu: Restaurant, Bar 

area dan Kafe. 

 

D.   RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana menentukan program ruang, organisasi ruang, pola dan 

hubungan ruang serta sirkulasi ruang dalam perencanaan dan perancangan 

interior restoran, bar area, dan kafe , dalam sebuah Amusement Centre 

yang rekreatif dan atraktif sebagai wadah sarana hiburan dan rekreasi 

memenuhi persyaratan ruang restoran, bar serta kafe area sebagai bagian 

dari sebuah Amusement Centre. 

2. Sejauh mana penyelesaian element interior dapat memberi dukungan 

terhadap gaya perencanaan dan persyaratan fungsional ruang.  

3. Bagaimana menciptakan sistem akustik dalam bar yang baik dalam 

Perencanaaan dan Perancangan Interior Amusement Centre. 

4. Bagaimana merencanakan furniture interior sebagai fasilitas indoor pada 

Amusement Centre. 

 

E. TUJUAN DAN SASARAN 

TUJUAN 

Khusus 

1. Menentukan program ruang, organisasi ruang, pola dan hubungan  

ruang serta sirkulasi ruang dalam perencanaan dan perancangan 

interior Amusement Centre 

2. Menciptakan penyelesaian element interior yang dapat memberi 

dukungan terhadap gaya perencanaan dan persyaratan fungsional 

ruang. 
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3. Menciptakan sistem akustik yang baik dalam Perencanaaan dan 

Perancangan Interior Amusement Centre. 

4. Merencanakan furniture interior sebagai fasilitas indoor pada 

Amusement Centre. 

Umum 

1. Menciptakan suatu wadah bagi anak indie untuk beraktivitas 

dengan perencanaan dan perancangan interior yang baik. 

2. Menciptakan sarana hiburan alternatif bagi masyarakat yang aman, 

nyaman dan fungsional. 

SASARAN 

Sasaran dari desain interior pada restoran, bar dan kafe area dalam 

Amusement Centre terbagi atas dua bagian, yaitu : 

1. Sasaran Pengunjung 

- Masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke atas. 

- Wisatawan dalam negeri maupun wisatawan dari manca negara. 

2. Sasaran Desain 

- Memperhatikan dan menyelesaikan kebutuhan fungsional sesuai 

dengan aktifitas di dalam restoran, bar dan kafe area. 

- Memperhatikan dan menyelesaikan kebutuhan fisik bangunan dengan 

memperhatikan keamanan, kenyamanan dan keamanan dari restoran, 

bar, kafe area dan Amusement pada umumnya. 

- Memperhatikan dan menyelesaikan kebutuhan estetis, menyangkut 

tema sebagai ungkapan citra dan karakter yang tercipta dari bentuk 

desain interior pada restoran, kafe area, dan bar ini. Dan perencanaan 

mengangkat tema retro dengan menggunakan warna-warna yang 

cerah dan ceria. 
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G.   METODOLOGI 

       Metodologi yang digunakan sebagai dasar penyusunan, sehingga hasil sesuai 

dengan tujuan dari desain interior restoran, kafe area, dan bar pada 

Amusement Centre di Surakarta, adalah : 

1. Metologi Pembahasan 

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal berdasar data-data yang akurat, 

maka metode yang digunakan adalah : 

a. Metode Observasi 

Yaitu mengadakan observasi secara langsung maupun tidak langsung 

dengan studi pengamatan lapangan, wawancara dan studi literature 

melalui buku-buku, referensi, majalah-majalah, koran-koran, 

konsultasi, serata media lainnya yang berkaitan dengan tujuan yang 

akan dicapai sehingga mampu menyelesaikan permasalahan. 

b. Metode Analisis 

Yaitu menganalisa data-data yang diperoleh di lapangan, mengaitkan 

dengan kajian teoritis, untuk kemudian dianalisis. Dari hasil analisis 

tersebut kemudian menghasilkan alternatif desain, yang kemudian 

disimpulkan menjadi suatu kesimpulan desain. 

2. Sistematika Pembahasan 

a. BAB I  ( PENDAHULUAN ) 

Pendahuluan mencakup latar belakang masalah yang meliputi peranan 

dan keberadaan restoran, biliard area, dan bar ( Amusement Centre ) , 

penegasan judul, pembahaan dan perumusan, tujuan, sasaran, serta 

metodologi yang meliputi metode dan sistimatika pembahasan. 

b. BAB II  ( KAJIAN TEORI ) 

Mengemukakan tentang kajian teoritis tentang proyek desain interior 

restoran, kafe area, bar yang meliputi pembahasan tentang persyaratan 

ruang. Di dalamnya mencakup pengertian, fungsi, klasifikasi, sirkulasi 

komponen pembentuk ruang, sistim interior, sistim keamanan, dan 

pertimbangan desain. 
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c.   BAB III ( DATA LAPANGAN ) 

Merupakan hasil studi observasi di lapangan sebagai bahan 

pembanding  dan bahan pengayaan bagi proses analisa dan konsep 

desain interior restoran, bar, dan kafe area pada Amusement Centre di 

Surakarta. 

d. BAB IV ( ANALISA DESAIN ) 

Merupakan analisis perancangan yang diperoleh dari kajian teoritis 

dan hasil observasi lapangan yang merupakan titik tolak dasar konsep 

desain restoran, bar dan kafe sebagai bagian dari Amusement Centre. 

e. BAB V ( KESIMPULAN DESAIN ) 

Merupakan kesimpulan dari proses analisis yang sekaligus merupakan 

konsep desain interior restoran, bar, kafe area sebagai bagian dari 

Amusement Centre serta saran-saran dalam perencanaan serta 

perancangan. 

ABSTRAKSI 
 

“Perencanaan dan Perancangan Interior Amusement Center di Surakarta” 

merupakan judul dari proyek perencanaan interior ini. Amusement Center sendiri 

merupakan Merupakan suatu bangunan sarana hiburan yang berarti suatu wujud 

ruang berstruktur yang menampung kegiatan yang menarik perhatian sebagai 

ajang pertemuan bagi masyarakat dari segala usia secara sukarela pada waktu 

luangnya dengan tujuan untuk memulihkan kesejahteraan jasmani dan rohani 

disamping untuk mendapatkan kesenangan dan hiburan.) 

Perancangan tematis dipusatkan pada area-area yang berkaitan langsung 

dengan pengunjung. Selain itu juga terdapat ruang penunjang seperti kruang 

pengelola, ruang artis, lavatory, dan ruang penyimpanan atau gudang.  

Sistem sirkulasi radial digunakan untuk memecahkan berbagai perbedaan 

kepentingan, fasilitas, dan tingkat mobilitas dari aktifitas yang terjadi didalamnya. 

Diikuti dengan penerapan organisasi ruang radial untuk mendukung sistem 

sirkulasi sehingga memudahkan pengunjung menuju ruang yang dikehendaki 

tetapi dengan diperlihatkan terlebih dahulu ruangan lain disekitar ruang yang 

dijadikan pusat atau center. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

8 

Amusement Center di Surakarta sendiri selain sebagai penampung 

berbagai kegiatan hiburan, tetapi juga sebagai tempat sosialisasi. Tema 

perancangan mengambil dari pengangkatan kembali tema retro. Alasan pemilihan 

tema supaya area-area yang terdapat dalam perancangan Amusement Center ini 

seperti Bar, Kafe dan Restourant menciptakan kesan yang energik dan ceria sesuai 

denga tujuan dari perancangan Amusement Center tersebut.  

Perencanaan dan perancangan interiornya mulai dari interior system, 

element pembentuk ruang, elemen pengisi ruang, hubungan antar ruang, 

pengorganisasian ruang mengacu pada beberapa literatur dan tinjauan lapangan 

dengan mempertimbangkan unsur desain, prinsip desain, dan tema yang mengacu 

pada pembentukan suasana ruang yang ingin dicapai.  

 

 

                                                BAB III 

                                               STUDI  LAPANGAN 

 

 A. WISMA BOGA CONVENTION CENTER &  RESTAURANT                                                                    

1. LATAR BELAKANG 

a. Sejarah 

Solo Baru adalah merupakan  salah satu wilayah Sukoharjo yang 

berbatasan langsung dengan Kota Solo merupakan kawasan perumahan 

yang sangat terkenal dengan berbagai tipe dan model rumah. Kini Solo 

Baru memiliki satu lagi sarana yang sangat menunjang dan bermanfaat 

bagi masyarakat Sukoharjo, Solo dan sekitarnya. Sarana tersebut adalah 

Wisma Boga Convention Center & Restaurant 

Wisma Boga Convention Center & Restaurant Solo Baru dibangun 

diatas tanah seluas 1,3 ha. Sedangkan luas bangunan itu sendiri sekitar 

5000 m persegi, dengan model bangunan ala Eropa dan didalamnya 

Nuansa jawa atau Keraton Kasunanan Surakarta dan diresmikan oleh 

Gubernur jawa tengah Bp. H. Mardiyanto pada tanggal 14 Oktober 2003. 

Langkah pembangunan wisma boga sebenarnya sudah menjadi obsesi 
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lama yang akhirnya dapat diresmikan peletakan batu pertamanya pada 

tanggal 22 juni 2002 oleh Bupati Sukoharjo, Bp. Bambang Riyanto, SH 

bersama Bp. KGPH Dipokusumo. Pembangunan wisma Boga 

merupakan tekad PT. Pondok Solo permai melakukan gebrakan dengan 

membangun sebuah gedung Pertemuan yang dilengkapi dengan restoran 

Gedung yang dibangun diatas tanah seluas 1,3 ha ini menelan biaya 

kurang lebih 15 miliyard. Pembangunan tersebut merupakan lanjutan 

upaya PT. Pondok solo Permai untuk menambah fasilitas baru sebagai 

kota mandiri, seetelah sebelumnya PT. pondok Solo Permai telah 

melengkapi keberadaan kota tersebut dengan berbagai fasilitas umum 

dan socsal lainya. 

 

2. b. Lokasi 

Wisma Boga Convention Center & Restautrant Solo Baru terletak di 

jalan Raya Permai Solo Baru Kode Pos 57552 Sukoharjo Jawa Tengah 

Indonesia. 

3. FASILITAS 

a. Convention Hall 

Fungsi 

Convention Hall ini terdiri dari 3 ruang  terletak pada lantai 1 yang dapat 

digabungkan menjadi 1 antara lain yaitu : Soba Convention Hall yang 

merupakan ruangan terbesar digunakan untuk acara resepsi, pernikahan, 

seminar dan konggres; Grogol room untuk ruangan coffe break; 

Sukoharjo Room biasa untuk rapat – rapat, launching produk. 

Keluasan dan Kapasitas 

Ketiga ruangan tersebut apabila dijadikan satu Hall dapat menampung 

1400 sampai dengan 1700 orang  

a. Restaurant 

a). Fungsi 

Wisma Boga Restaurant lantai 1 yang biasa untuk perayaan 

HUT dan resepsi pernikahan sederhana.  
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b). Keluasan dan Kapasitas 

Wisma Boga Restaurant dapat menampung 420 orang 

b. Lobby 

a). Fungsi 

Lobby selain untuk fungsi lobby dapat digunakan sebagai 

ruang tambahan resepsi dan digunakan sehari – hari untuk 

keperluan restoran. 

b). Keluasan dan Kapasitas 

Loby yang digunakan untuk restoran sehari hari dapat 

menampung kapasitas 250 orang 

 

 

c. VIP Room 

a). Fungsi 

 VIP Room Pada Wisma Boga terdapat 4 ruangan yang 

semuanya terdapat pada lantai 2. Ruangan – ruangan tersebut 

adalah Gedangan VIP Room, Madegondo Room, 

Langenharjo VIP Room, dan Kwarasan VIP Room. Keempat 

ruangan tersebut digunakan untuk acara – acara yang bersifat 

prifat seperti acara keluarga, rapat tertutup atau eksklusive 

meeting.  

b). Keluasan dan Kapasitas 

Masing masing Ruangan VIP memiliki kapasitas orang 

antara 15 sampai dengan 40 orang.  

          

  4. SEGMENTASI  PASAR 

Keberadaan gedung Wisma Boga bertujuan mengakomodasi segala 

kebutuhan masyarakat dalam rangka memenuhi pola – pola tuntutan 

masyarakat tingkat menengah keatas yang dinamis dalam hal; acara 

pernikahan, pesta – pesta, pameran – pameran, rapat – rapat, arisan dan 

lain – lain. 
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5. STATUS USAHA 

Status usaha dari pengelolaan Wisma Boga Convention Center & 

Restaurant sepenuhnya milik swasta yaitu PT. Pondok Solo Permai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ORGANISASI RUANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema  8 . Organisasi Ruang Wisma Boga 

 

7. ELEMEN PEMBENTUK RUANG 

a. Convention Hall 

1) Lantai  

Pada ruangan ini menggunakan dua macam material lantai 

yaitu marmer dan granit. Dominasi marmer warna putih 

dikombinasikan dengan granit warna merah hati. 

LOBY 

GROGOL 
ROOM 

SUKOHARJO 
ROOM 

HALL 

KANTOR 

RESTORAN 

VIP ROOM 
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2) Dinding  

Ruangan yang cukup luas ini menggunakan panel kayu 

dikombinasikan dengan upholsterey yang membungkus spon 

didalamnya.  Finshing kayu warna natural  dipadukan dengan 

upholsterey bermotif warna cokelat memberikan kesan mewah. 

3) Langit – langit 

Pilihan material untuk langit – langit adalah gypsum board. 

Gypsum board warna cream dikombinasikan dengan profil warna 

putih mebentuk pola yang simetris. Trap langit – langit untuk 

meletakkan indirect lamp . langit – langit di area  panggung lebih 

rendah dari area duduk.  

 

b. Restaurant 

1) Lantai  

Pada ruangan ini menggunakan dua macam material lantai 

yaitu marmer dan granit. Dominasi marmer warna putih 

dikombinasikan dengan granit warna merah hati. 

2) Dinding  

 Tidak berbeda dengan Hall dinding  restoran  ini 

menggunakan panel kayu dikombinasikan dengan upholsterey 

yang membungkus spon didalamnya.  Finshing kayu warna natural  

dipadukan dengan upholsterey bermotif warna cokelat memberikan 

kesan mewah. Selain itu tampak dinding kaca patri yang diletalkan 

pada sisi yang berhubungan dengan luar bangunan. 

3) Langit – langit  

Pilihan material untuk langit – langit masih tetap sama 

dengan penggunaan gypsum board. Gypsum board warna cream 

dikombinasikan dengan profil warna putih mebentuk pola yang 

simetris. Trap langit – langit untuk meletakkan indirect lamp .  
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   Gambar1  Restoran Wisma Boga Lantai 1 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
 
 
 
 
 

c. Lobby 

1) Lantai  

Pada ruangan ini menggunakan dua macam material lantai 

yaitu marmer dan granit. Dominasi marmer warna putih 

dikombinasikan dengan granit warna merah hati. 

2) Dinding  

Dindng loby lebih sederhana dengan dinding restoran karena 

tidak menggunakan spon upholsterey yang membungkus spon. 

Panel kayu warna natural dibentuk secara geometris menghiasi 

dindng lobby. Kaca patri juga terpasang pada ruangan paling depan 

bangunan ini. Dibelakang counter terdapat back drop dari bahan 

kayu dengan finshing natural 

3) Langit – langit  

Pilihan material untuk langit – langit masih tetap sama 

dengan penggunaan gypsum board. Gypsum board warna cream 

dikombinasikan dengan profil warna putih mebentuk pola yang 
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simetris. Hiasan lampu gantung dari bahan tembaga menjadi cirri 

khas ruangan ini 

  
Gambar2.  Lobby lantai 1 Wisma Boga yang ditata untuk Restoran 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
 
 
 
 
 

d. VIP Room 

1) Lantai  

Lantai pada ruangan ini yang membedakan dengan ruangan 

lainya. Karpet bermotif warna cokelat yang serasi dengan warna 

dindingnya menjadikan cirri khas ruang VIP. 

2) Dinding  

               Ruangan yang cukup luas ini menggunakan panel kayu 

dikombinasikan dengan upholsterey yang membungkus spon 

didalamnya.  Finshing kayu warna natural  dipadukan dengan 

upholsterey bermotif warna cokelat memberikan kesan mewah. 

3) Langit – langit  

Langit – langit ruang VIP adalah paling sederhana. Gypsum 

boar warna cream dengan profil warna putih di pasang datar, tidak 

ada permainan  trap langit –langit.  

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

15 

 

 

      Gambar 3.  Ruang VIP Wisma Boga Lantai 2 
      Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

 

 

 

 

8.  INTERIOR SISTEM 

a. Pencahayaan  

Pencahayaan Wisma Boga banyak menggunakan indirect lamp  

dan down light. Kedua macam lampu ada pada setiap ruang Wisma 

Boga. Ada beberapa lampu gantung yang terlatak pada lobby. Pada 

riangan VIP agak berbeda karena menggunakan pencahayaan secara 

langsung dengan lampu pijar. 

Dindng kaca yang terletak pada sisi luar bagunan membantu 

pencahayaan ruangan secara alami, sehingga pada ruang – ruang terntu 

pada siang hari tidak membutuhkan lampu untuk penerangan.  
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    Gambar 4. Lampu gantung Lobby Lantai 1 Wisma Boga 

                      Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

b. Penghawaan 

Penghawan Wisma Boga semuanya menggunakan AC central 

yang diletakkan pada salah satu sisi dindng. 

c. Akustik  

Tidak ada yang istimewa untuk sistem akustik Wisma Boga. 

Ruangan ini memang tidak begitu memerlukan desain aklustik yang 

khusus. Panel kayu, spon dibungjkus Upholsterey, dan karpet sudah 

cukup memenuhi untuk keperluan akustik. 

 

9. ELEMEN HIAS 

Ada dua macam elemen hias yang ada di Wisma Boga yaitu  elemen 

hias permanent dan elemen hias khusus. Elaman hias permanen yang 

memang sudah tertempel pada ruangan seperti ornamen dindng kaca patri, 

ornament tembaga yang ditempel pada dindng, dan ornament batu. 

Sedangkan hiasan – hiasan yang khusus yang hanya digunakan saat acara 

– acara tertentu seperti, patung – patung, gebyok (partisi) pada saat 

pernikahan. 

 

10. FURNITURE 
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Kebutuhan furniture yang terbanyak adalah pada Hall. Furniture 

pada ruangan ini menggunakan desain fabrikasi yang sederhana dan hanya 

mengutamakan fungsional saja. Kursi dan meja menggunakan jenis 

stacking yang bersifat ringan dan dapat disusun ketika tidak digunakan.  

 

       
            Gambar 5. Cover Furniture Room Lantai 1 

                                                     Sumber : Dokumentasi Pribadi 
 
 
 
 
 
 
 

B. DIAMOND INTERNATIONAL RESTAURANT 

1. LATAR BELAKANG 

a. Sejarah 

 Restoran bertaraf Internasional yang pertamakali muncul di kota 

Solo adalah Diamond Internasional Restoran. Restoran ini 

mengakomodasi kebutuhan wisatawan  lokal maupun mancanegara  

Pada tahun 1979 H. Lukminto membeli sebuah gedung yang 

pada waktu itu adalah gedung Bank Agung yang sudah tidak 

beroperasi, kemudian beliau mengalih fungsikan gedung tersebut 

untuk sebuah restoran. Pada waktu itu gedung ini sangat terlihat 
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bergaya arsitektur kolonial yang hanya terdiri satu lantai. Sejak awal 

broperasinya restoran ini menyajikan khusus masakan Cina (Chines 

food). 

Pada tahun 1984 restoran ini mengembangkan pelayanan, 

fasilitas, dan kapasitas maka dibangun lah lantai dua selesai pada tahun 

1989. Pada tahun 1998 kota Solo mengalami kerusuhan yang menjadi 

titik awal perindahan masa orde baru menuju masa revormasi  banyak 

gedung –gedung milik orang cina dan keturunan tionghoa menjadi 

sasaran amukan massa. Tidak terkecuali gedung Diamond 

Internasional REstoran mengalami kerusakan parah yang 

menyebabkan restoran ini tidak beroperasi dalam jangka waktu 

tertentu. 

Setelah beberapa tahun restoran tidak beroperasi maka pada 

tahun 2000 pemilik restoran melakukan renovasi kembali yang pada 

waktu itu termotifasi karena keinginan pemilik akan menggelar acara 

pernikahan anaknya secara besar – besarandengan memakai tempat 

restoran Diamond. Renovasi tersebut diikuti dengan perubahan menu 

Chines Food menjadi Moslem Chines Food. 

Diamond Restaurant mengalami perkambangan pesat sejak 

pergantian menu menjadi Moslem Chines Food hingga sekarang. 

Restoran bertaraf Internasional ini sampai dengan penulis mengadakan 

survey sedang melakukan perluasan pembangunan gedung yang 

terletek disebelah utara gedung yang saat oni beroperasi.   

b. Lokasi 

Diamond International Restaurant terletak di jalan slamet Riyadi 

No. 392 Surakarta Jawa Tengah Indonesia  

 

2. FASILITAS 

a. Hall 

1) Fungsi 
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Hall Utama yang terletak di lantai dua bangunan 

restorandigunakan untuk keperluan pesta dalam skala besar, 

misalnya ; pernikahan, pagelaran musik / kesenian dan lain –lain. 

2) Keluasan dan Kapasitas 

Hall utama memiliki keluasan ruangan kurang lebih 1250m2 

dengan kapasitas maksimal 750 orang  

b. Restaurant dan Bar 

1)   Fungsi 

      Restoran yang ini berfungsi untuk melayani pengunjung  

buka mulai pukul 06.30 – 23.00 yang ingin menikmati hidangan 

yang disediakan restoran sehari – hari. Untuk Bar tidak 

menyediakan minuman beralkohol karena konsep restoran ini 

Moslem chines Food. Pada ruangan ini hjuga disediakan panggung 

dan juga lantai dansa.  

2)  Keluasan dan Kapasitas 

 Luas ruangan ini sekitar 800m2 dan mampu menampung 

maksimal 200 orang 

c. VIP Room 

1) Fungsi 

Ruangan VIP ini mempunyai akses dengan restoran dan bar 

tetapi tidak berhubungan secara langsung. Seperti pada ruangan 

VIP yang biasanya ruangan ini berfungsi untuk menyediakan 

ruangan yang lebih bersifat privat dan  eksklusif.  

2) Keluasan dan Kapasitas 

 Ruang VIP terbagi dalam tiga ruang yang masing – masing 

mempunyai keluasan ruang 50 m2 dengan kapasitas 20 orang per 

ruangan. Salah satu ruang VIP ini menyediakan perangkat audio 

visual. 
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      Gambar 6. Ruang VIP Diamond Restoran Lantai 1 

      Sumber : Dokumentasi Pribadi 
 

3. SEGMENTASI  PASAR 

Segmen pasar sudah terlihat dari konsep restoran ini yang Bertaraf 

Internasional. Kalangan masyarakat menengah keatas lokal dan 

mancanegara adalah sasaran utama Restoran Diamond.  

 

4. STATUS USAHA 

Status usaha dari pengelolaan Diamond International adalah swasta 

perorangan dengan pemilik H. Likminto yang merupakan komisaris utama 

PT. Sri Rejeki Isman (SRITEX) 

 

 

 

 

5. STRUKTUR ORGANISASI  
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Skema 9.  Struktur Organisasi Diamond Restaurant International 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ORGANISASI RUANG 
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Skema 10. Organisasi  Ruang Diamond Restaurant International 

 

7. ELEMEN PEMBENTUK RUANG 

a. Hall 

1)  Lantai  

Sebagian besar lantai pada Hall adalah karpet, dengan penggunaan 

karpet menjadikan kenyamanan dalam ruangan dari getaran lantai,. 

Pada bagian lantai dansa menggunakan lantai kayu untuk mendukung 

irama suara hentakan kaki ketika berdansa. 

 

 

2)   Dinding  

Pilihan material pada dinding ruangan Hall dengan  banyak 

penggunaan penggunaan elemen kaca yang ditempel pada panel 

kayu. Penggunaan elemen kaca semakin memberikan kesan luas 

pada ruangan tersebut.  

 3)   Langit – langit 
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Sangat terlihat trap atau penaikan dan penurunan langit – 

langit pada ruangan Hall. Langit – langit pada ruangan ini 

menggunakan gysum board warna putih yang dibingkai dengan 

profil warna emas.  

 
Gambar 7. Hall Diamond Restoran Lantai 2 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
 

b. Restaurant dan Bar 

   1)   Lantai  

Lantai reestoran dan bar menjadi satu. Lantai menggunakan 

bahan marmer dan kemudian dilapisi dengan karpet. Seperti pada 

ruangan hal pada bagian lantai dansa menggunakan bahan kayu. 

Terdapat trap penaikan lantai untuk panggung yang terbuat dari 

papan yang dilapisi dengan karpet. 

 

 

 

      2)   Dinding 

 Dinding pada restoran dipenuhi dengan panel kayu dan 

terdapat sebagian elemen kaca yang dipasang supaya ruangan 

terlihat lebih luas. Warna lapisan kayu adalah naturalsehingga 

memberikan kesan mewah dan klasik. Dinding   Backdrop pada 

panggung dilapisi karpet warna erah tua.  
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      3)    Langit – langit  

Langit – langit pada restoran masih menggunakan bahan 

gypsum board warna putih dibingkai dengan profil kayu finshing 

natural. Trap langit – langit juga terlihat pada ruangan ini secara 

nmerata dan simetris.  

 

c. VIP Room 

  1)  Lantai  

Pilihan bahan lantai ruangan VIP Adalah karpet wall to wall 

yang mengutamakan kenyaamanan dan  privasi untuk sebuah 

ruangan kecil. 

2)  Dinding  

Dinding ruangan VIP agak berbeda dengan ruangan yang 

lainya. Pemakaian bahan kaca hanya terdapat satu isi saja. 

Dominasi dinding dengan penggunaan panel kayu yeng di finishing 

natural 

3)  Langit – langit  

Bahan gypsum board masih dipakai pada ruangan VIP. 

Langit - langitl gypsum warna putih yang dibingkai dengan profil 

gypsum pula dengan kombinasi warna putuh dan emas. 

 

 

 

 

 

8. INTERIOR SISTEM 

a. Pencahayaan. 

      1)  Hall  

Sistem pencahayaan pada Hall menggunakan sistem 

pencahayaan buatan. Pemasangan down light perata pada langit – 

langit memberikan kesan yang hangat pada malam hari. Selain itu 
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pada titik – titik tertentu diletakna lampu gantung yang 

memberikan kesan mewah. Terdapat juga lampu khusus untuk 

keperluan  pertunjukan yang ada pada panggung. Pada ruangan ini 

sangat terlihat menggunakan sistem pencahayaan langsung dari 

lampu yang nampak.  

                   2)  Restaurant dan Bar 

Ruangan yang mempunyai anatomi yang hampir sama 

dengan Hall juga mempunyai penataan lampu yang hampir sama 

pula. Down light dan lampu gantung juga menjadi pilihan untuk 

restoran. Pada area bar penataan lampu tampak lebih redup karena 

menggunakan sistem pencahayaan tidak langsung (indirect lamp). 

1) VIP Room 

Pada dasarnya sama dengan ruangan yang lain pencahayaan 

ruangaan VIP ini dengan ruang yang lainya hanya saja ada 

penambahan lampu dinding.  

2) Penghawaan 

Sistem penghawaan ruang publik pada Diamond International 

Restaurant menggunakan sistem penghawaan buatan yaitu dengan air 

Conditioner (AC). Pada ruang Hall, Restoran & Bar menggunakan AC 

split yang diletakan pada sudut – sudut ruangan. Untuk ruangan VIP 

menggunakan AC central.  

3) Akustik  

Untuk sebuah fasilitas makan Diamond International 

Restaurant tidak banyak  memperhatikan permasalahan akustik, 

mengingat kebutuhan tata suara untuk sebuah restoran tidak begitu 

fital. Panel kayu pada dinding dan lantai karpet merupakan bahan – 

bahan yang dapat difungsikan sebagai peredam suara.  

 

9. ELEMEN HIAS 

Sesuai dengan konsep restoran ini adalah Moslem Chines Food 

maka elemen – elemen estetis yang ada pada restoran ini berupa barang 
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barang yang berasal dari cina, antara lain : keramik, lukisan – lukisan khas 

china yang diletakkan pada ruang – ruang restoran. 

 

10.   FURNITURE 

Kebutuhan furniture yang terbanyak adalah pada Hall. Furniture 

pada ruangan ini menggunakan desain fabrikasi yang sederhana dan hanya 

mengutamakan fungsional saja. Kursi dan meja menggunakan jenis 

stacking yang bersifat ringan dan dapat disusun ketika tidak digunakan.  

Penggunaan cover untuk furnitur pada  ruangan – ruangan besar. 

Desain khusus juga ada untuk furniture yang ditempatan pada ruangan 

VIP. 

 

 

 

C. HAILAI INTERNATIONAL EXECUTIF CLUB SURAKARTA 

1.   LATAR BELAKANG 

a. Sejarah 

Merupakan salah satu restoran dan tempat hiburan yang baru di 

kota Solo HAILAI INTERNATIONAL EXECUTIF CLUB cukup 

dikenal oleh masyarakat solo. Fasilitas ini memang diperuntukan untuk 

masyarakat kelas menengah keatas. Executive Club yang satu ini 

banyak menyajikan atraksi hiburan yang menaampilkan artis ibu kota 

maupun artis import. 

HAILAI yang ada di kota solo adalah HAILAI yang kedua 

setelah HAILAI  yang ada di Jakarta, karena pemilik Executif Club ini 

adalah orang asli Solo yang kemudian sukses dan besar di Jakarta. 

Pendiri sekaligus pemilik HAILAI ini adalah Robby Sumampao. 

Robby Sumampao ingin memberikan sesuatu yang berharga kepada 

tanah kelahiranya dengan membangun restoran sekaligus tempat 

hiburan.  
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Disamping alasan itu Robby Sumampao mempunyai pandangan 

kedepan terhadap kota solo untuk mengembangkan bisnis pariwisata. 

Ia ingin menjadikan HALAI sebuah ikon kota Solo yang nantinya 

menjadi tujuan wisatawan terutama dari luar daerah tersebut. Dengan 

adanya HAILAI diharapkan kota solo menjadi kota yang dikenal 

sebagai kota yang mampu memberikan hiburan yang berkelas 

Internasional.  

b. Lokasi 

HAILAI INTERNATIONAL EXECUTIF CLUB terletak pada 

jalan Adi Sucipto 243 A yang merupakan jalan akses keluar kota Solo. 

Jalur ini dari barat adalah akses langsung dari bandara Adi Sucipto 

yang juga merupakan bandara  Internasional  

 

2. FASILITAS 

a. Restoran  

1)  Fungsi 

Restoran Halai International Executif Club seperti halnya 

restoran lain, berfungsi untuk melayani kebutuhan makan yang 

menyajikan berbagai masakan dan juga minuman untuk para tamu. 

Retoran ini desediakan juga mini bar dan juga panggung yang 

sering dipakai untuk acara pertunjukan yang dikelola oleh restoran. 

Untuk para tamu yang menginginkan pelayanan yang lebih privat 

disediakan juga ruang VIP. 

Hailai International Executif Club tidak mempunyai Hall 

khusus, maka restoran ini juga bisa digunakan untuk acara – acara 

pertemuan,  seperti ; penikahan dan  pesta ulang tahun. 

      2)  Keluasan dan Kapasitas 

Ruangan yang terletak pada lantai 1 bangunan induk ini  

merupakan ruangan yang terluas dari ruang yang lainya sekitar 600 

m2 termasuk area panggung. Ruangan ini mampu menampung 

maksimal 250 tamu  
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b. Pub 

1)  Fungsi 

Kegiatan makan bukan merupakan kegiatan utama di ruangan 

ini. Pub lebih mengutamakan fasilitas entertainment. 

Terlihat dari lebih besarnya keluasan panggung dibandingkan 

restoran, pub memang lebih mengutamakan enterainment dari pada 

makan dan minum. Fasilitas tata suara juga lebih lengkap untuk 

mencukupi kebutuha live music   

Ruangan ini terbagi menjadi empat area yaitu dinning area, 

stage  area, bar area dan dance area yang keempat ruang tersebut 

berhubungan secara langsung.  

a). Keluasan dan Kapasitas 

Luas ruangan sekirtar 450 m2 ini dapat menampung 

maksimal 100 pengunjung. 

 

3.  SEGMENTASI  PASAR 

 Usaha dari Manager pengelola, HALAI biasa diperuntukan untuk 

semua lapisan masyarakat, tetapi pada kenyataanya masyarakat menengah 

bawah khususnya kota solo masih kurang menjangkau fasilitas yang 

disediakan oleh HAILAI. Dari pengamatan penulis, yang paling banyak 

menikmati Executife Club ini adalah masyarakat tingkat menengah keatas 

dan kebannyakan orang etnis cina.  

 

 

 

 

4. STATUS USAHA 

Status usaha dari pengelolaan Hailai International Executif Club 

adalah milik PT. Nusa Natalia Agung dengan komisaris utama Robby 

Sumampao.  
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5. STRUKTUR ORGANISASI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Skema 11. Struktur Organisasi Hailai 
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Skema 12. Organisasi  Ruang Hailai 

 

7. ELEMEN PEMBENTUK RUANG 

a. Restoran 

a). Lantai  

Material lantai pada restoran ada tiga macam yaitu; granit 

warna hitam, granit warna cokelat, dan marmer. Untuk ruangan 

VIP menggunakan carpet wall to wall. Penaikan lantai hanya 

terdapat pada panggung. 

b). Dinding  

Ornamen – ornamen khas Cina sangat nampak pada dinding 

yang menggunakan pelapis kayu. Panel kayu pada dinding 

dikombinasikan dengan karpet dan kaca. Dipasang juga lampu 

dinding yang mengekspose ornament china yang melekat pada 

dinding. 

c). Langit – langit 

Desain langit – langit sangat menarik, karena dapat 

memunculkan suasana alam terbuka pada restoran ini. Pada langit 

– langit ini didesain menyerupai langit terbuka dengan sebagian 

RESEPSIONIS 

DAPUR 

KARAOKE PUB 

RUANG 
KARYAWAN 

RESTORAN 
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awan yang di lukiskan plafon. Yang sangat menarik bagi penulis 

langit – langit ini dapat memunculkan suasana alam senja cina.   

 
        Gambar8.  Restoran  HAILAI kental dengan nuansa Cina 

         Sumber : Dokumentasi Pribadi 
 
 

b. Pub 

a). Lantai  

Pub menggunakan tiga unsur material lantai, yaitu kayu, 

granit, dan karpet. Material kayu diletakkan pada sebagian area 

dinning, untuk granit dipasang pada daerah Pub dan area dining, 

dan bahan karpet dipakai untuk lantai panggung yang ber trap. 

b). Dinding  

Nuansa ruangan ini sangat berbeda dengan restoran. Restoran 

yang kental dengan nuansa orientalnya maka pub kental dengan 

nuansa mesir kuno, sesuai dengan namanya adalah Pharaoh Pub. 

Lukisan mesir dan artefak banyak yang ditempelkan pada dinding 

pub. Warna yang dominant pada ruangan ini adalah warna hitam.  

 

 

c). Langit – langit  

Tidak ada desain khusus untuk langit – langit ruangan ini, 

tapi justru menimbulkan daya tarik tersendiri. Langi – langit 

ekspose yang menampakkan ducting memunculkan suasana seram 
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pada ruangan itu. Didukung dengan lampu sorot yang banyak 

dipasang pada kerangka besi, ruangan pub ini menjadi lebih 

garang.  

 
    Gambar 9. Pub HAILAI dengan nuansa Mesir 

      Sumber : Dokumentasi Pribadi 
 

8. INTERIOR SISTEM 

a.   Pencahayaan  

Sistem pencahayaan buatan yang digunakan disemua ruangan 

Executif Club ini, karena memang jam operasional lebih banyak pada 

malam hari. Ruangan restoran yang bernuansa cina banyak 

menggunakan lampu yang didesain lampion china, lampu gantung, 

lampu dinding yang juga desain oriental.  

Ruangan pub yang kental dengan gaya mesir didominasi dengan 

tata lampu untuk kebutuhan panggung, seperti lampu sorot, laser dan 

lampu disco. 

Karaoke menggunakan lampu halogen dan down light. Ruangan 

ini tidak membutuhkan pencahayaan yang cukup banyak karena 

memang ruangannya yang kecil.   

b. Penghawaan 

Pengahawaan HAILAI menggunakan penghawaan buatan 

dengan AC central yang didistribusikan ke semua ruang. Penggunaan 

exhaustfan juga terdapat pada ruang – ruang tertentu. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

33 

c. Akustik  

Sistem akustik yang baik dipasang hanya pada ruang pub dan 

karaoke, karena memang intensitas suara pada kedua ruang ini sangat 

tinggi. Prinsip sistem akustik ini hanya membuat rongga pada dinding 

dalam ruangan, kemudian dititup dengan partisi yang terbuat dari kayu 

maupun karpet.  

 

9. ELEMEN HIAS 

Dua macam elemen hias yang memenuhi Hailai International 

Executif Club yaitu bentuk – bentuk cina dan mesir. Elemen hias gaya 

oriental / cina banyak terdapat pada restoran dan karaoke berupa lukisan 

maupun benda – benda khas negeri tiongkok. 

Yang kedua adalah hiasan – hiasan mesir yang tersebar pada luar 

bangunan HAILAI dan didalam pub. Lukisan mesir dan artefak kuno 

banyak berada di pub sedangkan hiasan yang berupa patung dan ukiran 

banyak dijumpai pada dinding luar bangunan HAILAI.    

   
Gambar 10. Elemen Hias khas Cina dan Mesir 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
10. FURNITURE 

Tidak berbeda dengan furniture pada restoran umum, desain 

sederhana mengunakan cover furniture warna putih. Meja kursi yang 

digunakan standart fabrikasi. Sofa yang digunakan ruang karaoke sofa 

yang sederhana pula. 
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D. ATRIA RESTOCAFE 

  1. LATAR BELAKANG 

a. Sejarah 

Di tahun 2003, Atria mulai memasukkan konsep baru dengan 

menambahkan berbagai macam menu dari dalam dan luar negeri ke 

sektor kafenya. Di awal perkembangannya, Atria hanya menyajikan 

masakan Indonesia dan masakan negeri barat, namun sekarang ia juga 

memadukan citarasa masakan Cina dan masakan Asia ke dalam menu 

utamanya. Atria juga akan mengakomodasikan hadirnya minuman 

beralkohol ke dalam kafe dengan regulasiyang ketat, dan merenovasi 

ulang interiornya menjadi lebih funky dan semakin dinamis. Merek 

dagang Atria telah dikenal baik oleh warga Solo. 

Dengan segala keunggulan dan segala perbaikan mutu dan 

kualitas Atria,alangkah baiknya bagi Atria untuk memiliki sebuah logo 

yang mencerminkan citra perusahaan ini. Logo yang ada saat ini 

terkesan kurang dapat mewakili citra Atria di masyarakat dan terlihat 

sangat umum dan tidak memiliki ciri khas yang dapat membedakannya 

dengan produk lainnya. Untuk tujuan ini diperlukan sebuah 

perancangan ulang corporate identity yang tepat sesuai. 

           Semenjak pertama kali ia berdiri hingga di tahun 2004 ini, Atria 

telah berganti logo sebanyak dua kali. Untuk skala restoran sebesar 

Atria, sudah seharusnya memiliki sebuah logo yang konsisten, namun 

logo lama masih dipakai walaupun sudah digunakan logo baru. 

Sebagai tambahan tampak pada gedung Atria, terdapat logo yang sama 

sekali berbeda jauh dengan logo lama maupunlogo baru Atria. 

Terlepas dari kedua logo tersebut juga terdapat logo yang berbeda 

yang terpampang di muka gedung Atria. Dari aspek corporate identity, 

Atria terkesan seadanya dalam pemenuhan aspek ini.  

b. Lokasi 

 Lokasi yang berada di  Jl. Kartini 133, Solo-57131, Indonesia 

merupakan salah satu jalur strategis dikawasan Kota Solo . 
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      Telpon : (0271) 642477.Faksimili : (0271) 641077 

 

2. FASILITAS 

Restocafe ini pernah menjadi market leader 2 tahun lalu, sehingga 

khalayak telah mengenal merek dagang Atria. Memiliki lokasi yang 

strategis, yakni berada di pusat kota, sehingga mudah dicapai.Selain 

menyajikan makanan dan minuman, Atria juga memiliki diversifikasi 

usaha, yakni: swalayan. Selain itu di gedung tempat Atria berdiri juga 

terdapat toko pakaian yang dinamai Xsis dan sebuah ruang pertemuan 

yang dinamai Alpha Omega. Dengan adanya keseluruhan bisnis yang 

berada satu lokasi 

dengan Atria Restocafe diharapkan akan menarik pelanggan lain yang 

berada tempat tersebut untuk bersantap di Atria Restocafe.Restoran ini 

terdapat hiburan musik (live music).Restoran ini juga menyajikan 

masakan Asia, khususnya masakan China sehingga membedakan dengan 

kompetitor lainnya. Sering diadakan event di saat-saat tertentu, seperti 

Hari Valentine, danseringkali selalu dipadati pengunjung. Pihak 

manajemen telah merenovasi interior Atria sehingga menjadi lebih baik 

lagi, ia sekaligus juga menggunakan teras yang semula tidak dipakai 

menjadi tempat yang menarik, dan menamainya Atria Terrace Café. 

 

 

 

 

3.   SEGMENTASI  PASAR 

Sasaran pasar yang dituju adalah mereka yang memiliki tingkat 

sosial-ekonomi kelas A dan B. Atria Restocafe memposisikan dirinya 

sebagai kafe untuk keluarga dan eksekutif muda. 

Sasaran Primer 

-Demografis: Dari segi demografisnya, masyarakat yang berjenis 

kelamin laki-laki dan perempuan, berumur 20 tahun keatas, yang memiliki 
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profesi dengan gaji sekurang-kurangnya Rp. 750.000 tiap bulannya, 

termasuk dalam kalangan sosial-ekonomi kelas A dan B, profesi-profesi 

pengusaha bisnis, dan eksekutif muda. 

-Geografis: Masyarakat yang bertempat tinggal di kota Solo. 

-Behavioral: Masyarakat yang menyukai kehidupan kelas atas yang 

terbiasa dengan menikmati makanan dengan harga yang relatif mahal, 

kebiasaan masyarakat yang menyukai hal-hal yang bercitarasa tinggi dan 

kebiasaan yang menyukai perkembangan zaman, gemar makan di luar 

rumah. Faktor pekerjaan juga berperan, misalnya: orang-orang yang 

bekerja di kantor, pada waktu makan siang tidak bersantap di rumah 

namun di rumah makan yang berada di dekat kantor. 

-Psikografis: Biasanya masyarakat yang bersantap di Atria Restocafe 

adalah mereka yang memiliki standar hidup yang tinggi, dan rela 

mengeluarkan uang lebih demi terpenuhinya standar tersebut. Mereka juga 

memiliki gaya hidup moderen dan aktif. 

 

4.   STATUS USAHA 

  Merupakan usaha dari PT. Anugerah Tristar Sejahtera. 

 

5. ELEMEN PEMBENTUK RUANG 

1)  Lantai  

Menggunakan tiga unsur material lantai, yaitu kayu, granit, dan karpet. 

 

 

2)  Dinding  

                   Pada bagian dinding bagin indoor menggunakan kayu 

sebagai pelapis dinding. Serta penggunaan material keramik unuk 

memudahkan perawatan. 

3)  Langit – langit 

  Langit –langit pada bagian outdoor menggunakan kayu 

dengan mengekspos rangka kayu bagian dalam sedangkan pada 
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indoor menggunakan lampu dowligt dengan perpaduan ceiling 

panel. 

 

6. INTERIOR SISTEM 

a. Pencahayaan  

 Pencahayaan Restocafe banyak menggunakan indirect lamp  

dan down light. Kedua macam lampu ada pada setiap ruang restocafe. 

Ada beberapa lampu gantung yang terlatak pada lobby. Pada riangan 

VIP agak berbeda karena menggunakan pencahayaan secara langsung 

dengan lampu pijar. Serta ditambah dengan efek lampu yang di 

pantulkan pada dinding dengan warna-warna tertentu menciptakan 

nuansa lain dalam ruangan.  

Dindng kaca yang terletak pada sisi luar bagunan membantu 

pencahayaan ruangan secara alami, sehingga pada ruang – ruang terntu 

pada siang hari tidak membutuhkan lampu untuk penerangan.  

 

 

 

 

 

 

 
          Gambar 11. Elemen Hias dari lampu 

      Sumber : Dokumentasi Pribadi 
 

 

b. Penghawaan 

Pada Atria Restocafe penghawaan pada area indoor dengan AC Central 

sedangkan pada area luar enu saja mengandalkan penghawaan alami. 
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          Gambar 12. Elemen penghawaan outdoor 
      Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

c. Akustik  

Untuk sebuah fasilitas billiard akustik merupakan masalah 

yang tidak begitu vital karena disini tidak mengeluarkan suara yang 

cukup keras meskipun ruangan billyard menggunakan fasilitas sound 

.dan bisa dioperasikan dengan system komputerize sehingga besar 

kecilnya suara dapat ditentukan .Dengan keadaan tersebut sangat 

dibutuhkan system akustik yang baik. Material yang digunakan adalah 

karpet tile yang merupakan bahan penyerap bunyi yang baik . tapi 

tanpa struktur yang kurang standard mengakibatkan penyerapan bunyi 

yang kurang maksimal. 

 

7.   ELEMEN HIAS 

Elemen hias yang dipakai pada Atria Restocafe ini masih erkesan 

sederhana karena tujuan dari cafe ini sebagai tempat hiburan keluarga 

yang sederhana. Kesan alam masih terasa dengan penggunaan unsur-unsur 

alam seperti kayu dan penggunaan tamanan sebagai penghias ruangan.   
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          Gambar 13. Elemen Hias dari tanaman 

      Sumber : Dokumentasi Pribadi 
 

 

8.  FURNITURE 

 

 

 

 

 

 

 
          Gambar 14. furnitture area dalam  

      Sumber : Dokumentasi Pribadi 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Gambar 15. furnitture area dalam  
      Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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