BAB III
TINJAUAN PROYEK

Pada bab ini akan membahas seputar informasi mengenai Collabo Design
Studio, arahan desain dan proses pelaksanaan proyek dalam ketentuan Collabo
Design Studio, serta penjelasan singkat mengenai proyek-proyek yang
dikerjakan selama masa kerja praktek.
A. PROFIL COLLABO DESIGN STUDIO
Collabo Design Studio atau CDS adalah studio konsultan yang berlokasi
di Jl. Anthurium no. 1, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. CDS ini telah berdiri
sejak tahun 2014 dan telah memegang berbagai macam proyek baik di
Yogyakarta maupun di luar. Ciri khas desain yang ingin disampaikan oleh
CDS adalah perpaduan antara artwork dengan desain kontemporer yang
memunculkan kesan playfull. Proyek-proyeknya kini tersebar baik residensial
maupun hospitality.

Gambar 2. YATS Colony
Sumber : google.com/yatscolony
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Collabo Design Studio didirikan oleh Adityo Gayuh sebagai principal
architect dan Nicodemus Yudha sebagai visual artist. Saat ini Collabo Design
Studio memiliki 4 arsitek dan 2 junior arsitek yang turut bergabung di dalam
tim. Tidak hanya memiliki proyek yang berkonsentrasi pada residensial dan
hospitality, CDS juga pernah memenangkan sayembara desain nasional dan
menjadi juara 3 di Sayembara Desain Arsitektur, Homestay di Borobudur
(2016). Salah satu project yang paling ternama oleh CDS adalah Homestay
YATS Colony di Patangpuluhan, Yogyakarta.
Desain YATS Colony sangat merepresentasikan gagasan ide yang ingin
dibangun

oleh

CDS

yaitu

artwork

kontemporer.

Sedangkan

untuk

proyek-proyek residensial, CDS tetap menampilkan gaya desain kontemporer
yang digabungkan dengan desain tropis, serta sangat mengeksplor variasi
pengolahan material. Dalam setiap proyek yang ditanganinya, CDS selalu
berusaha menyampaikan identitasnya ke dalam setiap desain.

Gambar 3. Struktur Organisasi Collabo Design Studio
Sumber : Dokumen CDS

B. METODE TAHAPAN KERJA CDS
Collabo Design Studio menurut pendirinya memiliki visi kerja
kolaboratif sehingga proses desain dilaksanakan secara terbuka dan
kolaboratif. Dalam proses pelaksanaan proyek, CDS mengkategorikan
pekerjaan menjadi tiga bagian ; Preliminary & Design Development,
Coordination & Documentation Phase, dan Construction Phase. Berikut

14

adalah penjelasan singkat tiap-tiap tahapan kerja yang diterapkan di Collabo
Design Studio :
1. Preliminary & Design Development
Fase satu adalah preliminari design yang meliputi penyusunan konsep
desain dan moodboard, blockplan dan masterplan, denah preliminari,
studi massa 3D dan feasibility study (untuk proyek komersial).
Pendekatan perancangan yang dilakukan oleh CDS adalah pendekatan
melalui peruangan dan sirkulasi yang di olah melalui denah,
kemudian dilanjutkan ke massa bangunan dan detail. Setelah konsep
yang direncanakan disetujui maka dilanjutkan dengan gambar detail
kerja dan 3D modelling. Pekerjaan 3D Modelling juga dikerjakan
sesuai dengan kebutuhan klien (residensial atau komersil).

Gambar 4. Tahap Pelaksanaan Kerja CDS
Sumber : Dokumen CDS
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2. Coordination & Documentation Phase
Fase dua atau Coordination & Documentation Phase merupakan fase
koordinasi mengenai konsep desain, gambar kerja, dan 3D modelling
untuk persetujuan final. Apabila persetujuan final sudah didapatkan,
selanjutnya adalah menyiapkan gambar-gambar kebutuhan perizinan
pembangunan, penyusunan Rencana Anggaran Biaya, dan penyesuain
akhir desain ke pihak kontraktor, RAB ke pemilik, serta final
adjustment sebelum menuju tahap konstruksi.

Gambar 5. Tahapan Pelaksanaan Kerja CDS
Sumber : Dokumen CDS
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3. Construction Phase
Fase terakhir adalah tahap pelaksanaan konstruksi. Beberapa
proyek-proyek yang ditangani oleh CDS memiliki jaringan kontraktor
pribadi kecuali pemilik proyek menghendaki kontraktor yang berbeda.
Setelah mengkomunikasikan gambar-gambar dan perijinan pendirian
bangunan, maka tahap konstruksi dilaksanakan oleh pihak kontraktor.
Pada pelaksanaan konstruksi, CDS melakukan pengawasan pekerjaan
secara berkala, juga berkoordinasi dengan kontraktor pelaksana dan
manajer konstruksi. Pengawasan yang dilakukan pihak CDS adalah
untuk memastikan pekerjaan sesuai dengan perencanaan desain.

Gambar 6. Tahapan Pelaksanaan Kerja CDS
Sumber : Dokumen CDS

Tahapan kerja yang telah dirancang oleh principal Collabo Design
Studio setidaknya telah mempermudah pekerjaan dan membuat pekerjaan
lebih teratur. Selain tahapan kerja, CDS juga memberlakukan standar gambar
kerja dan pelayanan yang diberikan. Standar gambar kerja yang diberlakukan
CDS memiliki tujuan untuk memberikan identitas gambar dan mempermudah
pengorganisasian dokumen-dokumen proyek.
C. DESKRIPSI SINGKAT PROYEK
Selama proses kerja praktek bersama Collabo Design Studio yang
dilakukan selama 3 bulan, ada beberapa proyek yang dikerjakan secara
kolaboratif antara lain sebagai berikut :
1. Renovasi Hotel Yutiq, Prawirotaman
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Proyek ini merupakan proyek renovasi boutique hotel yang berlokasi
di Prawirotaman. Hotel ini pada awalnya merupakan homestay yang
bangunannya memiliki gaya bangunan kolonial jawa pada fasadnya.
Kemudian, pemilik proyek mengajukan keinginan renovasi homestay
menjadi hotel butik dengan 7 lantai fungsional. Proses renovasi masih
dalam tahap perencanaan desain dan kebutuhan biaya. Pada proyek ini,
didapatkan bagian dalam membuat detail tangga darurat dan tangga
utama serta mengevaluasi sistem sirkulasi, sistem keamanan, dan
sistem pencahayaan pada tangga darurat.
2. The Heas Candisari, Yogyakarta

Gambar 7. Detail Pintu The Heas CDS
Sumber : Dokumen CDS

The Heas adalah proyek residensial yang berlokasi di Candisari,
Yogyakarta. Proyek ini merupakan proyek rumah minimalis yang
berada pada area perumahan dengan luas lahan 120m2. Proyek
merupakan bangunan residensial baru yang saat ini sedang pada tahap
perencanaan dan perancangan desain. Pada proyek ini kegiatan kerja
praktek meliputi pembuatan bagian membuat gambar detail rencana
pintu dan jendela. Dalam proses pembuatan gambar detail, juga
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diperhatikan aspek-aspek detail desain sudah sesuai dengan keadaan
pelaksanaan saat konstruksi kedepannya.

Gambar 8. Detail Pintu The Heas CDS
Sumber : Dokumen CDS

Gambar 9. Detail Jendela The Heas CDS
Sumber : Dokumen CDS
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3. ND House Sawitsari, Yogyakarta

Gambar 10. Detail Kamar Mandi ND House
Sumber : Dokumen CDS

Proyek ini merupakan proyek residensial bangunan rumah baru
dengan luas lahan 255m2. Rencana desain yaitu rumah dengan dua
lantai dengan gaya kontemporer, lokasinya berada pada tepi Jl.
Pandega Asih, Candisari, Sleman. Proyek residensial ini termasuk
proyek rumah mewah dengan luas lahan yang besar dan kebutuhan
ruang yang spesifik. Pada proses ini, pembuatan dan perencanaan
kelengkapan kamar mandi utama dan kamar mandi umum pada
proyek ini dikerjakan selama masa kerja praktek (Gambar 10).
Menentukan kelengkapan kamar mandi juga mempertimbangkan
kebutuhan, budget, desain, dan pelaksanaan pada saat konstruksi
berlangsung nantinya.
4. Rumah Kos Legi, Demangan
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Proyek renovasi merupakan proyek yang cukup banyak dikerjakan
oleh CDS, salah satunya adalah proyek renovasi Rumah Kos Legi di

Gambar 11. Denah Kos Rumah Legi CDS
Sumber : Dokumen CDS

daerah Demangan, Yogyakarta. Rumah Kos ini merupakan bangunan
lama belanda 80-an yang sebelumnya difungsikan sebagai rumah kos
dengan 6 kamar kos. Gambar denah yang telah dikerjakan adalah
gambar yang dirancang selama masa kerja praktek (Gambar 11).
Proyek ini mulai diterima pada bulan September, dan selama masa
kerja praktek ikut terlibat dalam kegiatan survey lapangan dan
pengambilan data existing bangunan. Proses pengambilan data yang
dilakukan adalah pengukuran besaran ruang, pembuatan denah
preliminari, dokumentasi, dan pendataan inventaris. Setelah proses
pengambilan data dan survey lapangan, selama kerja praktek juga
terlibat dalam proses brainstroming desain untuk proyek renovasi
sebelum menyampaikan ide final ke klien. Berikut adalah salah satu
gambar proposal desain tangga yang dihasilkan selama masa kerja
praktek (Gambar 12)
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Gambar 12. Desain Alternatif Tangga
Sumber : Dokumen CDS

Gambar 13. Desain Alternatif Tangga
Sumber : Dokumen CDS

5. YATS Cocoon Function Room, Pakem
Seringkali, proyek-proyek yang ditangani oleh CDS didapatkan dari
klien yang sama atau jaringan dari klien yang bersangkutan. Begitu
pula dengan YATS Cocoon Villa Pakem juga berasal dari klien yang
sama dengan YATS Colony Villa di Patangpuluhan. Jika, YATS
Colony memiliki konsep city hotel yang chic dan modern, YATS
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Cocoon yang berlokasi di kaki Gunung Merapi, Pakem memiliki
konsep yang lebih terbuka dan kontemporer. Target pasar villa adalah
wisatawan

mancanegara,

sehingga

pengaturan

ruangan

juga

disesuaikan dengan kebiasaan berwisata wisatawan mancanegara.
YATS Cocoon Function Room adalah bangunan serbaguna yang
melengkapi fasilitas villa. Pemilik proyek menghendaki bangunan
serbaguna yang dapat disewakan secara terpisah, atau digunakan
bersamaan yang fungsinya lebi fleksibel daripada villa. Pada proyek
ini, selama kerja praktek telah membuat gambar general berupa
tampak dan potongan bangunan. Denah bangunan dan 3D modelling
sudah terlebih dahulu dikerjakan oleh junior arsitek yang telah
mencapai desain final.
Beberapa proyek diatas merupakan proyek-proyek yang sedang
berlangsung dan dikerjakan oleh Collabo Design Studio selama masa kerja
praktek. Dalam melaksanakan proyek-proyek dengan pekerjaan yang
berbeda-beda dan bobot yang berbeda-beda, pengalaman dalam mengerjakan
pekerjaan yang bervariasi memberikan banyak ilmu baru dalam proses kerja
praktek.
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