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ABSTRAK 
 

Ayu Fitria Sari, C0899005.2006. Perencanaan dan Perancangan Interior 
Lobby, Restaurant dan Coffee Shop pada Bangunan Konservasi de Benteng 
Vastenburg Surakarta. Tugas Akhir Jurusan Desain Interior Fakultas Sastra dan 
Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Permasalahan yang dibahas dalam tugas akhir ini, yaitu (1) Bagaimana 
merencanakan dan merancang interior lobby, restaurant, coffee shop di “Benteng 
Vastenburg”? (2) Bagaimana perencanaan dan perancangan interior yang dapat 
menciptakan atmosfer kolonial Belanda sehingga dapat menjadi daya tarik 
tersendiri bagi para pengunjung? 

Tujuan pembahasan dalam tugas akhir ini adalah (1) mewujudkan 
perancangan restaurant yang menampung segala aktivitas pengunjung dan 
pengelola, (2) Mewujudkan perancangan restaurant yang mempunyai atmosfer 
kolonial Belanda sehingga dapat menjadi daya tarik tersendiri. 

Metode yang digunakan dalam pembahasan tugas akhir ini melalui survey 
(observasi langsung), wawancara, literatur. Teknik analisis yang digunakan adalah 
analisis antar kasus dengan menggunakan analisis interaktif. 

Dari analisis di atas dapat disimpulkan beberapa hal (1) Restaurant yang 
bertemakan kolonial Belanda mempunyai sistem pelayana seperti sistem tanam 
paksa pada masa penjajahan Belanda (2) Bentuk dan Warna Senjata perang dan 
bendera diaplikasikan ke bentuk furniture. 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Secara umum, aktivitas kehidupan manusia, dewasa ini sangat beragam , 

terutama aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup, “Kerja dan Kerja.“ Hal 

tersebut dapat berakibat tidak baik bagi kesehatan manusia, sehingga dampak 

yang ada saat ini melanda masyarakat adalah strees. Stress merupakan salah 

satu penyakit manusia yang diakibatkan ketegangan akibat banyaknya 

aktivitas dan berbagai problem yang ada pada masyarakat perkotaan. 

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



82 

 

Solo merupakan kota yang sangat terkenal dengn penduduknya dan 

kesibukan kesibukan kegiatan masyarakatnya. Dengan kenyataan ini atas, 

masyarakat modern khususnya masyarakat kota Solo mempunyai 

kecenderungan mencari bentuk-bentuk alternatif tempat hiburan guna 

melakukan rekreasi. Salah satu bentuk atternatif tempat hiburan adalah adanya 

Lobby, Restaurant dan Coffee Shop pada bangunan konservasi di Benteng 

Vastenburg Surakarta. Dimana letak bangunan Benteng Vastenburg di Pusat 

kota dan strategis. 

Maka hal ini membuka kesempatan bagi pengusaha akomodasi Pariwisata 

untuk memberi pelayanan tertentu di bidang relaksasi. Pada sebuah bangunan 

yang didalamnya terdapat Lobby, restaurant dan coffee shop biasanya 

digunakan sebagai tempat relaksasi. Namun ada salah satu aspek yang sering 

dilupakan yaitu conservasi bangunan kuno/bersejarah. Perhatian terlalu 

banyak dicurahkan pada bangunan baru  yang  lebih mengesankan sebagai 

cermin modernitas. 

Akibatnya beberapa tahun terakhir ini angyak bangunan kuno atau 

bersejarah yang dibongkar atau digusur alasan ia hanya diperlukan untuk 

pembangunan, padahal bagian dari sejarah warisan berharga dari nenek 

moyang. 

Senada dengan penjabaran diatas, Surakarta menunjukkan perhatian yang 

begitu besar terhadap keberadaan bangunan kuno dikotanya. Salah satu 

bangunan kuno  saat ini   perhatian cukup serius adalah “Benteng Vastenburg" 

yang letaknya sangat strategis di jantung kota Surakarta. Benteng Vastenburg 
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ini didirikan oleh Gubemur Jenderal Van Inhaff demi kepentingan Pertahanan, 

Keamanan dan kestabilan pemerintah Hindia - Belanda.(Prof. Ir. Sidharta:46) 

Salah satu upaya pemerintah yaitu merangkul pihak swasta agar mau 

menanamkan investasinya pada lingkiungan kuno yang terlantar, dengan 

suntikan kegiatan komersial. Sebagian keuntungan digunakan untuk 

pemeliharaan lingkungan kuno selanjutnya. 

Melalui upaya perancangan interior lobby, restaurant dan Coffe shop pada 

bangunan konversi di benteng Vastenbug Surakarta ini dapat diperoleh 

beberapa manfaat. Antara lain kawasan kota mati dapat dihidupkan kembali 

dan terbukanya lapangan kerja baru yang dapat meningkatkan penghasilan. 

Maka perencanaan  dan perancangan interior lobby, restaurant dan coffe shop 

pada Bangunan konservasi di Benteng Vastenburg Surakarta ini memiliki 

Bermacam fasilitas. Fasilitas yang baik dan memberikan pelayanan yang 

memuaskan adalah keinginan dari para pengunjung sehingga dia dapat 

menikmati relaksasinya, dengan sasaran masyarakat konsumen menengah ke 

atas. 

Setiap kali masuk bangunan public space biasanya yang kita temui 

pertama adalah lobby. Restaurant dan juga coffe shop. Untuk itu area ini harus 

dipersiapkan dengan baik. Karena merupakan bagian bangunan public yang 

terpenting yang memiliki kompleksitas yang cukup tinggi. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka diperlukan pergerakan 

sirkulasi dan suasana (atmosfer) lobby, restaurant, coffe shop di “Benteng 

Vastenburg” yang dapat memberikan kemudahan dan daya tarik. Suasana 

yang menarik, nyaman, aman, tepat sesuai fungsi dan memudahkan orang 
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untuk beraktivitas dangat diperlukan agar para tamu akan senang untuk datang 

berkunjung. 

 

B. BATASAN MASALAH 

 

Batasan masalah dititik beratkan pada perencanaan dan perancangan 

interior area publik yaitu lobby, restauran, dan coffe shop di “Benteng 

Vastenburg” di Surakarta. Pemilihan area publik yang memiliki permasalahan 

kompleksitas cukup tinggi. Karena itu daerah yang sesuai adalah pusat 

perkotaan dengan sasaran masyarakat menengah ke atas.  Pembatasan dibatasi 

pada masalah-masalah dalam lingkup desain interior sedangkan lingkup 

disiplin lainnya diambil sebagai masukan yang bermanfaat dalam mencapai 

tujuan dan sasaran pembahasan. 

 

C. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana perencanaan dan perancangan interior lobby, restaurant, coffe 

shop di “Benteng Vastenburg”? 

2. Bagaimana perencanaan dan perancangan interior yang dapat menciptakan 

atmosfer kolonial Belanda sehinga dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi 

para pengunjung? 

 

D. TUJUAN DAN SASARAN 

1. Tujuan 
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a. Mewujudkan suatu bentuk perancangan interior lobby, restaurant, 

coffe shop di “Benteng Vastenburg” yang dapat menampung segala 

aktivitas, pergerakan dan sirkulasi manusia dalam ruang sehingga 

manusia merasa di mudahkan, aman, nyaman, sesuai dengan 

fungsinya. 

b. Mewujudkan suatu bentuk perancangan interior lobby , restauran , 

coffe shop ,di “Benteng Vastenburg” yang memiliki atmosfer kolonial 

Belanda yang dapat menjadi daya tarik para pengunjung /tamu. 

2. Sasaran 

a. Sasaran pengunjung lobby, retaurant, coffe shop, di”Benteng 

Vastenburg” ini adalah masyarakat konsumen menengah ke atas. 

b. Sasaran Perancangan 

1. Merumuskan suatu konsep perancangan interior lobby , restaurant , 

coffe shop, pada bangunan konservasi di “Benteng Vastenburg” 

yang memenuhi sasaran horisontal yang mengutamakan sirkulasi 

bagi kemudahan para tamu dan pengelola. 

2. Menciptakan desain interior yang dapat memenuhi fungsi, estetika 

dan eregomi yang menunjang fasilitas yang ada. 

E.  METODOLOGI 

Berbagai hal yang menjadi bagian metodologi yang akan digunakan ini 

dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut : 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di : 
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a. ”Benteng Vastenburg”Surakarta 

b. Hotel Syahid Surakarta 

2. Bentuk / Strategi 

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif diskriptif. 

Metode ini akan mendapat menangkap berbagai informasi kualitatif , 

dengan deskriptif teliti dan penuh nuansa. Strategi yang digunakan adalah 

studi kasus, yaitu pada lokasi-lokasi yang berkaitan dengan objek 

perancangan. 

3. Sumber Data 

Data atau informasi yang paling penting untuk dikumpulkan dan dikaji 

adalah data kualitatif .Informasi itu dapat digali dari berbagai dari berbagai 

macam sumber data yang akan di manfaatkan meliputi: 

a. Informan / nara sumber 

b. Tempat / lokasi 

c. Data yang diperoleh dari buku 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Literatur 

Mempelajari literatur dari berbagai kepustakaan untuk memperoleh 

data-data dan kajian teori yang berhubungan dengan perencanaan 

obyek perancangan interior lobby, restaurant, coffe shop di “Benteng 

Vastenburg”di Surakarta. 

b. Observasi Langsung 
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Yaitu pencarian data dengan mengamati obyek langsung yang 

berhubungan dengan obyek perancangan sehingga dapat memperoleh 

data lapangan secara riil (nyata) untuk dipergunakan sebagai bahan 

studi banding. 

c. Wawancara 

Melakukan wawancara langsung terhadap nara sumber:  

- Bp. Mundiarso selaku kepala bagian personalia Hotel Sahid Raya 

Solo. 

- Bp. Carolus selaku pemegang kunci Beteng Vastenburg Surakarta. 

- Dan para Staff Ministry cafe Jogjakarta. 

d. Dokumentasi 

Yaitu hasil dari pengambilan foto-foto atau gambar yang berkaitan 

dengan survey di lapangan pada berbagai hotel sebagai pendukung 

data lapangan. 

5. Analisa Data 

Model analisa data yang digunakan adalah model analisis interaktif. Model 

analisis interaktif memiliki tiga komponen yaitu:reduksi data, sajian data 

dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Aktivitasnya dilakukan dalam bentuk 

interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus. Dalam 

melaksanakan proses ini aktivitasnya tetap bergerak diantara komponen 

analisis selama proses pengumpulan datanya masih berlangsung. 

Kemudian selanjutnya hanya bergerak di antara tiga komponen analisis 
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tersebut sesudah pengumpulan data selesai dan pada setiap unitnya terus 

menggunakan waktu yang tersisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema  : 1. Analisis Model Siklus 
(Sumber : HB. Sutop, 2002 : 182-186) 

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Bab I  : Pendahaluan 

Berisikan data secara umum, untuk mendapatkan latar 

belakang,batasan masalah, tujuan dan sasaran obyek yang 

dirancang, metode sistematika pembahasan. 

 Bab II : Landasan Teori 

 Berisikan segala sesuatu tentang teori-teori dari obyek  

 perancangan 

Bab III : Studi Lapangan 

 Berisikan tentang hasil studi banding (observasi lapangan) pada  

 berbagai macam hotel. 

Bab IV : Analisis Konsep perencanaan Dan Perancangan 

Pengumpulan Data 

Sajian Data Reduksi Data 

Penarikan Kesimpulan 
/Verifikasi 
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Berikan analisa perancangan dan penampilan konsep desain 

interior dengan mengupas unsur pembentuk ruang, warna, 

interior sistem, furniture dan sebagainya yang mengacu pada 

tema. 

Bab V : Kesimpulan 

 Berisikan tentang kesimpulan dari desain obyek perancangan. 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. TINJAUAN TENTANG KONSERVASI 

Usaha-usaha konservasi bangunan tua dan bersejarah telah dilakukan 
sejak abad ke-19 di Eropa dan Amerika. Hal ini dilakukan untuk mensinyalir 
kemungkinan semakin besarnya jumlah warisan arsitektur yang hilang. 
Sebelumnya konservasi merupakan suatu kebiasaan, di mana pekerjaan 
merawat dan memperbaiki bangunan dilakukan secara rutin.  

Kampanye gerakan konservasi yang diiakukan dalam skala 
internasional telah mencapai puncaknya dalam suatu konggres 'The Europen 
Architectural Heritage' pada tahun 1975. Konggres ini melahirkan 'Deklarasi 
Amsterdam' dan mencetuskan kata sepakat, bahwa warisan-warisan arsitektur 
di Eropa adalah milik bersama masyarakat Eropa yang menjadi bagian integral 
adanya suatu kerjasama antar negara untuk menyelamatkannya. 

Konservasi suatu bangunan akan membentuk jatidiri suatu kota. Jatidiri 
kota terwujud melalui bentuk-bentuk arsitektural masa lampau maupun 
budaya lokal yang beraneka ragam. Bentukan arsitektur dan budaya 
merupakan perwujudan dari khasanah arkeologis, warisan arsitektur 
tradisional, peninggalan kolonial, arsitektur modern dan arsitektur pasca 
modem. Dalam perwujudan jatidirinya, Kota Surakarta memfokuskan 
permasalahannya pada warisan arsitektur tradisional dan peninggalan kolonial. 
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Konservasi begitu menjadi penting dan menjadi suatu keharusan dalam rangka 

menggali kembali kenangan masyarakat akan wajah kota masa lalu. Namun 

seiring dengan berlangsungnya pembangunan disegala bidang yang juga 

sangat membutuhkan sarana fisik sebagai penunjangnya. Kebutuhan akan 

fasilitas baru dihadapkan pada pennasalahan terbatasnya lahan diperkotaan.  

Konservasi bukanlah romantisme masa lalu atau upaya upaya 
mengawetkan kawasan bersejarah, namun lebih ditujukan untuk menjadi alat 
dalam mengolah transformasi dan revitalisasi kawasan tersebut. (Gatot 
Nugroho:1998) 

Hal ini menunjukkan bahwa konservasi bertujuan untuk memberikan 
kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan mendasarkan pada 
kekuatan yang sudah ada (aset-aset masa lampau). Konservasi dapat  
dilakukan dengan penambahan program-program yang menarik, kreatif, 
berkelanjutan, dengan tetap tidak mengesampingkan   kepentingan bisnis 
(ekonomi).  

Dalam pelaksanaan konservasi  perlu adanya batasan-batasan pada 
sejauh mana keaslian bangunan dapat dipertahankan serta seberapa besar 
pembahan dapat dilakukan.  
1. Pengertian Konservasi 

Istilah-istilah yang berhubungan dengan konservasi sangat banyak 
karena bidang konsevasi mencakup berbagai macam pendekatan yang 
saling berkaitan. Beberapa istilah yang bersangkutan dengan konservasi 
sebagai berikut:  

                        

a. Restorasi 

Restorasi merupakan bentuk pelestarian yang paling 

konservatif. Restorasi adalah pengembalian bangunan-bangunan pada 

kondisi orisinilnya. Restorasi mencakup penggantian unsur-unsur yang 

telah hancur dan pembuangan elemen-elemen yang telah ditambahkan. 

(Gatot Nugroho: 1998) 

b. Rehabilitasi dan Renovasi 

Renovasi adalah mempertahankan atau membangun kembali 

(kamus lengkap Bahasa Indonesia; 707). Rehabilitasi dan renovasi 

merupakan strategi-strategi yang dipergunakan untuk menjadikan 
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bangunan-bangunan tua dapat dipergunakan lagi. Bagian dalam 

bangunan dapat diubah secara drastis untuk mendukung kenyamanan, 

keamanan, serta ulilitas modern. Adapun bagian luarnya dibiarkan 

dalam keadaan seperti aslinya kecuali untuk perawatan dengan 

penggunaan cat baru, ataupun atap yang baru dan lain-lain. 

c. Konservasi 

Konservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan sesuatu 

untuk mencegah kemusnahan dengan cara pengawetan, (kamus 

lengkap Bahasa Indonesia: 483). Konservasi bertujuan untuk 

melestarikan apa yang ada sekarang dan mengarahkan 

perkembangannya menuju masa depan. Konservasi dipergunakan 

untuk menjaga agar tempat-tempat yang menarik dan dapat dipakai 

tidak dihancurkan atau dirubah dengan cara yang tidak sesuai. 

Konservasi mempunyai kecenderungan penekanan pada kawasan, 

suatu lingkup yang lebih luas dari bangunan. Jadi meskipun tujuan 

utama konservasi adalah (melestarikan bangunan-bangunan fisik 

(bentuk-bentuk arsitektur) di suatu tempat/ kawasan namun ada tujuan 

yang lebih khusus yaitu stabilisasi penduduk serta gaya hidup yang 

serasi yang mampu mencegah adanya perubahan sosial. Alasan yang 

mendasari pelestarian fisik serta kehidupan sosial masyarakat dalam 

lingkup konservasi adalah adanya anggapan bahwa beberapa bagian 

lingkungan suatu kawasan sudah dirasakan cukup baik sehingga 

kawasan-kawasan tersebut diharapkan.  

d. Replikasi 

Replikasi adalah pembangunan yang meniru persis bangunan 

yang ada sebelumnya akibat suatu kondisi tertentu, misalnya: 

kehancuran akibat perang. Kota-kota di Eropa yang mengalami 

kehancuran total akibat Perang Dunia II dibangun kembali dengan 

meniru bentuk-bentuk bangunan sesuai dengan aslinya. Kebijakan ini 

ditempuh karena berbagai macam alasan misalnya sebagai arti 
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simbolis (contoh), membagun jatidiri/citra kota, atau faktor pariwisata 

yang mendukung kegiatan ekonomi setempat. 

Sejenis dengan replikasi namun sedikit berbeda yaita imitasi. 

Imitasi adalah pembangunan baru untuk mengisi celah-celah antar 

bangunan yang ada dengan berpedoman pada bangunan lama. Suatu 

kawasan bersejarah yang mempunyai nilai arsitektural tinggi terkadang 

mensyaratkan pembangunan-pembangunan baru yang meniru unsur-

unsur atau bentuk bangunan yang sudah ada syarat-syarat ini bisa 

mencakup ketinggian, volume, garis muka, dimensi keseluruhan, 

bahan bangunan, warna dan gaya. (Gatot Nugroho: 1998) 

e. Relokasi 

Relokasi adalah pemindahan bangunan dari suatu lokasi ke 

lokasi yang lain. Relokasi dilakukan untuk menciptakan suatu 

lingkungan fisik yang baik dengan cara mengelompokkan beberapa 

bangunan yang mempunyai sifat dan gaya yang sama sehingga 

menciptakan kesan tempat yang seragam namun menarik. 

f. Preservasi 

Preservasi adalah pelestarian suatu tempat persis seperti 

keadaan aslinya tanpa ada perubahan termasuk upaya pencegahan 

kehancuran. 

g. Rekonstruksi 

Rekonstruksi adalah mengembalikan suatu tempat semirip 

mungkin dengan keadaan semula, dengan menggunakan bahan lama 

maupun bahan baru. 

2. Lingkup Konservasi 

Dalam suatu lingkungan kota, objek dan lingkup konservasi 

digolongkan beberapa luasan: 

a. Satuan Areal 
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adalah satuan dalam kota yang berwujud wilayah kota, ini dapat terjadi 

dalam bagian tertentu kota yang dipandang mempunyai ciri-ciri atau 

khas. 

b.  Satuan Pandangan 

adalah satuan yang dapat mempunyai arti dan pesan yang penting bagi 

suatu kota. Dalam satuan ini ada beberapa unsur pokok yang penting 

yaitu: 

- jalan (path), 

- tepian (edges), 

- kawasan (district), 

- pemusatan (node), 

- tengeran (landmark). 

c. Satuan Fisik 

adalah satuan yang berwujud bangunan kelompok atau deretan 

bangunan, rangkaian bangunan yang berbentuk ruang umum atau 

dinding jalan. 

3. Sasaran Konservasi 

a. Mengembalikan wajah dari objek pelestarian, 

b. Memanfaatkan penionggalan objek pelestarian yang ada untuk 

menunjang kehidupan masa kini, 

c. Mengarahkan perkembangan masa kini yang diselaraskan dengan 

perencanaan masa lalu yang tercermin dalam proyek pelestarian, 

d. Menampilkan sejarah pertumbuhan kota atau lingkungan dalam wujud 
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fisik tiga dimensi. 

4. Dasar Kebijakan Konservasi 

a. Kriteria 

Beberapa kriteria umum yang biasa digunakan untuk menentukan 
objek yang perlu dilestarikan adalah: 
- Estetika 

Bangunan atau bagian dari kota yang dilestarikan karena memiliki 
prestasi khusus. 

- Kejamakan 

Bangunan atau bagian dari kota yang dilestarikan karena mewakili 
suatu jenis jenis bangunan yang cukup berperan. 

- Kelangkaan 

Bangunan yang hanya satu dari jenisnya atau merupakan contoh 
terakhir yang masih ada. 

- Peranan Sejarah 

Bangunan dan lingkungan perkotaan yang telah merupakan lokasi 
bagi pariwisata sejarah yang penting untuk dilestarikan sebagai 
kaitan simbolis antara pariwisata dulu dan sekarang. 

- Keistimewaan 

Bangunan dilindungi karena memiliki keistimewaan, misal: 
tertinggi, terpanjang, tertua, pertama atau terbesar. 

- Memperkuat Wawasan 

Bangunan dan bagian kota yang karena investasi didalamnya akan 
mempengaruhi kawasan didekatnya atau kehadirannya sangat 
bermanfaat untuk meningkatkan kwalitas dan citra lingkungan 
sekitarnya. 

b.  Motivasi 

Adapun motivasi dalam konservasi adalah: 
- Motivasi mempertahankan warisan budaya atau warisan sejarah, 

- Motivasi ekonomis: yang menganggap bangunan yang dilestarikan  

dapat meningkatkan nilai apabila dipelihara, sehingga mempunyai  
nilai komersial yang digunakan sebagai modal lingkungan. 

- Motivasi simbolis: dimana bangunan merupakan manifestasi fisik  
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dari identitas suatu kelompok masyarakat tertentu yang pernah  
menjadi bagian kota. 

c. Prinsip Konservasi 

Adapun prinsip konservasi adalah: 
- Maksud konservasi adalah untuk menangkap kembali makna  

- kultural dari suatu tempat dan harus bisa menjamin keamanan dan  

- pemeliharaannya di masa mendatang. 

- Suatu bangunan bersejarah harus tetap berada pada lokasi  

historisnya. 
- Konservasi mengarahkan terpeliharanya latar visual yang cocok,  

seperti bentuk, skala, warna, tekstur dan bahan. 
- Kebijaksanaan konservasi yang sesuai untuk suatu tempat harus  

didasarkan atas kondisi fisik bangunan. 
 

d. Manfaat Konservasi 

Hasil dari gerakan konservasi ternyata tidak terlalu mengecewakan. 
Selain terjaganya kesinambungan sejarah serta elemen-elemen 
pembentuk citra kotanya, negara-negara tersebut pada umumnya 
mendapat tambahan dari sektor pariwisata. Adapun manfaat konsercasi 
tersebut adalah: 
- Konservasi memperkaya pengalaman visual, menyalurkan hasrat  

- untuk kontinuitas, member kaitan yang berarti dengan masa lalu 

serta  

- memberi pilihan untuk tinggal dan bekerja di samping lingkungan 

yang modern. 

- Pada saat pertumbuhan dan perubahn terjadi secara cepat seperti  

sekarang, konservasi lingkungan lama memberi suasana permanen 
yang menyegarkan. 

- Konservasi memberikan ‘keamanan psikologis’ bagi seseorang  

untuk dapat melihat, menyentuh dan merasakan bukti fisik sejarah. 
- Konservasi warisan arsitektur menyediakan catatan sejarah tentang  
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masa lalu dan melambangkan keterbatasan hidup manusia. 
5. Konservasi Benteng Vastenburg 

Benteng Vastenburg memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan 

bangunan-bangunan jaman kolonial lainnya seperti gedung BI, Eks Brigif, 

gereja bahkan Keraton Surakarta. Keterkaitan antara elemen bangunan 

yang sejaman ini menimbulkan karaktyer yang kuat terhadap kawasan 

tempat bangunan-bangunan ini berdiri. Kawsasan ini kemudian dikenal 

sebagai kawasan Gladak yang di ambil namanya dari nama gapura 

Keraton Surakarta. Kawasan Gladak menjadi kawasan budaya yang kini 

secara dinamis juga turut berkembang seiring kemajuan jaman. 

Kedudukan kota Surakarta yang merupakan titik simpul strategis 

dari hubungan kota perdagangan Surabaya, Semarang, Yogyakarta dan 

Jakarta juga menjadi penyebab perkembangan kota Surakarta menjadi kota 

perdagangan yang lebih mementingkan faktor ekonomi daripada faktor 

budaya yang telah lama mapan. Lokasi-lokasi strategis khususnya di pusat 

kota, menjadi incaran para investor untuk ditrubah menjadi lokasi 

perdagangan-perdagangan yang lebih menguntungkan  di bidang materi 

dan mulailah kemudian pengikisan sedikit demi sedikit potensi citra jati 

diri arsitektur pusat kota Surakarta yang berintikan warisan budaya. 

Dibutuhakn suatu kearifan untuk mampu mengakomodir sermua 

kepentingan. Untuk melakukan konservasi jelas dibutuhkan dana yang 

tidak sedikit. Demikian juga untuk perwatan rutin bangunan laghi-lagi 

akan membutuhkan dana yang cukup besar. Dana ini tidak bisa hanya 

mengandalkan kucuran bantuan dari pemerintah daerah saja mengingat 
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alokasi anggaran untuk sektor lain yang lebih penting juga demikian besar. 

Konserbasi bangunan diharapkan akan mampu menghasilkan dana sendiri 

dari suatu usaha atau kegioatan baru yang dilakukan dalm bangunan 

konservasi. Titik temu yang didapatkan adalah perlunya dibentuk fungsi 

baru di dalam bangunan konservasi. 

Fungsi baru harus ditetapkan berdasarkan kebutuhan yang 

diperlukan dengan berdasarkan kondisi ekonomi, sosial, budaya yang 

berkembang di kota Surakarta ini. 

 

B. TINJAUAN UMUM TENTANG LOBBY, RESTAURAN DAN COFFEE 

SHOP 

1. Tinjauan Tentang Lobby 

- Perkataan lobby dikenal untuk ruang tunggu umum (Encyclpedia 

American,vol,17,1973,h.633) 

- Lobby adalah ruang teras di dekat pintu masuk hotel (bioskop 

dsb)yang dilaengkai sebagai ruang duduk atau tunggu(Kamus Besar 

Bahasa Indonesia,1990;529) 

- Lobby adalah ruang masuk ( gedung) (John M.Echols,Hassan 

Shadily,1983;363) 

- Lobby adalah ruang yang terletak paling depan sebuah banhunan yang 

berfungsi untuk menampung pengunjung restauran yang baru datang 

untuk melekukan aktivitas selanjutnya yang ada didalam ruang 

maupun di luar ruangan.(Supriyanto ,1997;8) 
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- Lobby pada umumnya disebut Front office dan merupakan area 

penerimaan tamu yang dapat memberikan kesan pertama atau sebagai 

wajah.(Amanat Nugroho.P.1998;8) 

Jadi pada intinya lobby tidak hanya sekedar sebagai ruang 

tunggu saja tetapi juga sebagai ruang yang memberikan kesan awal 

dan merupakan ruang yang berfungsi multi purpose. 

Lobby sebagai kantor depan selalu terletak pada bagian depan, 

dimaksudkan agar mudah diketahui oleh para tamu dan sekaligus 

untuk memudahkan para tamu tersebut untuk, memperoleh informasi. 

Lobby merupakan bagian dari front office dan peranannya sangat 

penting karena: 

- Merupakan pusat kegiatan restauran, karena oleh udara dan 

penyerap oleh penyerap oleh udara dan penyerap oleh lubang. 

(L.L. Doelle, 1990:25-27)  

- Para tamu mendapatkan pelayanan pada saat tiba maupun 

meninggalkan restaurant 

- Tempat memberikan informasi 

- Menentukan keberhasilan pelayanan yang merupakan kesan 

pertama dan terakhir bagi tamu (Martinus A, 2000 : 5) 

Karena peranan lobby yang cukup penting itu pula, maka 

lobby harus mencerminkan sikap keramahan atau familiar dan 

mencerminkan organisasi restaurant yang baik, sehingga tidak dapat 

dipisahkan dan perkembangan restaurant itu sendiri. Lobby selain 

berperan sebagai kantor depan, ia juga berfungsi sebagai: 

- Fungsi ekonomi, artinya pengunjung restaurant dapat 

memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada atau tersedia tanpa harus 

pergi ke tempat lain.  
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- Fungsi sosial, artinya memberikan infoimasi-informasi kepada 

tamu tentang   fasilitas-fasilitas   restaurant   dan   lain-lain   

sehingga memudahkan bagi yang memerlukan.  

- Sebagai alat penghubung, lobby memberikan kesempatan 

seseorang menikmati fasilitas-fasilitas yang tersedia didalam 

restaurant, misalnya untuk kegiatan kedinasan, pariwisata, 

perdagangan dan lain-lain, (Martinus A, 2000 : 50). 

Dengan mengingat bahwa kepentingan tamu yang datang ke 

restaurant adalah beragam dan lobby juga sebagai ruang tunggu maka 

perlu disediakan ruang terbuka untuk tempat duduk bagi tamu. 

Menurut Ernest Neufert : cukup beralasan jika disediakan ruang 

terbuka untuk tempat duduk atau menunggu dengan santai yang 

berhubungan lobby, daerah sirkulasi tamu atau tempat-tempat yang 

menghasilkan pendapatan seperti bar. (Neufert, 1992 :214) 

a. Sistem Sirkulasi  

1). Sirkulasi Linier  

Baik digunakan karena systems 

ini mempunyai arah yang jelas 

dan tidak membingungkan. 

No. gambar : Gambar systems sirkulasi linier  
(sumber : Francis DK Ching) 

 

 

 

 

2). Sirkulasi memutar (loop) 
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Baik digunakan karena dengan 

menggunakan system sirkulasi 

seperti ini pandangan akan 

terarah ke seluruh ruangan. 

No. Gambar : Gambar systems sirkulasi memutar  
(sumber : Francis DK Ching) 
 

Pembimbingan atau pengarahan sirkulasi dapat diperkuat 

dengan adanya permainan lantai dan permainan plafon/langit-langit. 

 

 

 

 

 

 

b. Unsur Pembentuk Ruang  

1). Lantai  

Lantai mempunyai tugas untuk mendukung beban yang 

datang dari benda-benda, seperti perabot rumah tangga, 

manusia dengan segala aktifitasnya. Dan kerangka itu harus 

mampu dan kuat memikul beban mati atau hidup, lalu lintas 

manusia, dan lain-lain yang menumpangi. (Y.B. Mangun 

Wijaya, 1988 : h.329). 

 

Faktor yang mempengaruhi perencanaan lantai yaitu : 

1).  

Gambar : 13 gambar Permainan 
lantai  

(Sumber : Pamudji S. 1982:58) 

Gambar : 14 gambar Permainan 
paflon  

(Sumber : Pamudji S. 1982:59) 
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- Fungsi lantai  

- Sifat lantai  

- Karakter lantai 

- Konstruksi lantai  

(Djoko Panuwun, 1998 : 22) 

Lantai pada lobby hotel biasanya memakai bahan 

marmer dan traso yang tidak licin, lantai dekoratif, batu finil, 

karpet dan komposisi lantai (Lawson, Fred R. 1997: h.204). 

Untuk mendesain lantai lobby hotel yang sesuai , maka hal 

yang menjadi pertimbangan adalah : 

- Lay out 

- Bentuk ruangan  

- Fungsi ruangan dan besaran ruangan  

- Ketinggian lantai terhadap dinding. 

- Efisiensi penggunaan bahan. 

- Variasi meterial, pola lantai, jenis bahan yang dibuat harus 

sesuai dengan fungsi lobby, pola lantai dapat membantu 

menjelaskan sirkulasi (mengarahkan arus) dan mendukung 

tema. (IGP Bagus, 2004 : 20). 

2). Dinding  

Dinding adalah bidang vertikal yang membentuk ruang 

didalam bangunan. (Ken Sunarko, 1990 : 35) 
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Dinding pada lobby harus dibuiat mudah dalam 

perawatannnya. Material yang digunakan bisa berupa laminated 

wood, plastik, besi dan kaca. (Lawson, Fred R, 1997 : h.204) 

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam merencana 

dinding adalah: 

- Fungsi dinding 

- Sifat dinding 

- Konstruksi dinding (Djoko Panuwun, 

1998 : 22) 

Untuk dapat mendesain dinding lobby hotel yang sesuai, maka 

hal yang menjadi pertimbangan adalah : 

- Layout dan pola lantai 

- Potensi luar ruangan  

- Fungsi ruang  

- Bentuk ruang dan rencana bukaan yang 

ada 

- Mudah dibersihkan, permukaannya 

halus, kuat, dan  

tahan lama, menyerap bunyi, tidak menyerap air, 

kontruksinya keluar. 

- Tidak mengganggu pandangan kearah 

luar.. 

- Mampu memberi perbedaan pada setiap 
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ruang sesuai  

  jenis kegiatan.  

3). Langit-langit atau Ceilling 

Secara umum langit-langit mempunyai fungsi antara lain : 

a). Langit-langit bersama lantai dan dinding membentuk  

        ruangan dalam.  

b). Merupakan ruangan atau rongga untuk melindungi  

       dan menutup instalasi listrik, AC, gantungan lampu,  

        load speaker dan kabel-kabel lainnya. 

c). Sebagai bidang menempelnya titik-titik lampu. 

d). Berfungsi sebagai bidang peredam suara-suara atau  

       akustik, dengan ditunjang lantai dan dinding (Pamudji  

       Supatandar, 1982 : 203).  

Pada lobby hotel ruang di atas ceiling harus luas karena 

merupakan ruangan atau rongga untuk melindungi dan menutup 

instalasi listrik, AC, gantungan lampu, loud speaker dan kebel-

kabel lainnya.  

Dalam perencanaan langit-langit atau ceiling harus meliputi : 

- Fungsi langit-langit 

- Penentuan ketinggian  

- Penentuan bentuk penyelesaian 

- Kontruksi pemasangan  

- Pengaturan cahaya atau lampu 
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- Penentuan elemen-elemen mekanikal 

(Djoko Panuwun,  

        1998 : h. 27) 

Untuk dapat mendesain langit-langit (ceiling) pada lobby 

hotel yang sesuai, maka hal yang menjadi dasar 

pertimbangannya  adalah :  

- Lay  out 

- Konsep lantai dan dinding  

- fungsi ruangan dan aktivitas didalam 

lobby.  

- Struktur atap dan ruang 

- Ada pemakaian   langit-langit pada    

daerah/area    

  sirkulasi  dapat memberikan susana yang tidak   

  menekan. 

- Ada penurunan  lanit-langit  pada  

daerah/area   prima  

        tamu sehingga menimbulkan suasana (atmosfer) yang  

mengundang tamu dan mudah di temukan. (IGP Bagus 

2004;20) 

c. Elemen Pengisi Ruang  

Perabotan  tidak bisa lepas  sebagai unsur  yang harus di 

perhatikan perencanaan  desain  interior.  Perabotan  selalu  
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menunjukan pada sebuah bentuk aktivitas manusia. Dalam 

menentukan ukuran perbotan kita  dapat mengambil tolak ukur 

manusia Pemakai. Dengan kata lain untuk dan perlengkapannya  di 

perlukan  ukuran-ukuran  tubuh yang menjamin sikap tubuh   

paling   alamiah  dan memungkinkan  dilakukan gerakan-gerakan  

yang dibutuhkan.  (silvy,1993:23).  

 Elemen pengisi ruang (furniture)  yang terdapat  pada lobby 

hotel  antara lain adalah : counter receptionis, kursi receptionis, 

meja dan kursi  tunggu pada seating  area,  dan lain-lain. Berikut 

ini  adalah  gambar-gambar  antropometri furniture yang terdapat 

pada lobby restaurant: 

Ukuran meja dan kursi receptionis pada posisi kursi stool 

dan kursi biasa: 
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Gambar: Ukuran meja dan kursi receprionist pada posisi kursi stool dan biasa 
Sumber : Joseph D.C, Julius p, Martin Z, 1992: 260) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Contoh lay out seating area dengan ukuran meja, kursi tunggu dan 

jalur sirkulasi: 
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Gambar Lay Out seating area pada lobby 
(sumber : Joseph D.C. Julius P, Martin Z, 1992: 261) 

 

d. Interior Sistem 

1) Pencahayaan 

Tujuan utama dari perencanaan pencahayaan atau tata cahaya 

itu sendiri adalah: 

 

Memberikan suatu lingkungan menyenangkan dan 

nyaman yang memudahkan pelaksanaan tepat guna terhadap 

tugas-tugas visual tanpa tegangan atau tekanan jiwa. Termasuk 

dalam lingkungan yang nyaman adalah kemampuan para 

penghuni untuk menyerap dan menyadari ruangan tertutup 

arsitektural. (Catanese Antony J dan S. James, 1990: 137) 

Instalasi pencahayaan pada lobby restaurant dirancang untuk 

memenuhi berbagai kebutuhan: 

- Untuk dekorasi 

- Untuk identifikasi tanda-tanda (simbol) 

- Emergency/darurat (pembangkit listriknya harus  

   terpisah/berdiri sendiri) 

- Untuk fungsional (Lawson, Fred R, 1997: h. 204) 

2)  Penghawaan 
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Sistem penghawaan dalam lobby restaurant berfuungsi untuk 

mengatur kesejukan di dalam ruangan. Ada dua jenis sistem 

pengaliran udara yaitu: 

a) Sistem mekanis yang menggunakan alat mekanis  

(listrik) misalnya kipas angin yang digunakan untuk 

mempercepat pergerakan udara dengan tidak mengurangi 

derajat kelembaban udara sekitar. 

b) Sistem AC (Air Conditioning)  

yaitu sistem pengaturan udara dalam ruangan yang 

dilakukan secara teratur dan konstan. Adapun unsur udara 

yang diatur dengan AC adalah kecepatan aliran udara, 

pergantian dan pembersihan udara juga opengaturan 

temperatur udara pada kondisi yang diinginkan. 

3) Akustik 

Sistem akustik merupakan  salah satu usaha untuk 

menanggulangi suara bising yang dapat menggangu aktivitas 

tamu pada lobby restaurant sehingga dapat diperoleh kualitas 

bunyi yang baik. 

a) Jenis akuistik alami / lingkungan 

Menggunakan taman yang selain dapat sebagai akustik 

alami juga sebagai keindahan lobby restaurant. 

b) Akustik Buatan 
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Dapat dengan cara penggunaan material yang menyerap 

bunyi pada elemen pembentuk ruang dan elemen pengisi 

ruang lobby pada restaurant. 

e. Warna dan Elemen Statis 

Lobby restaurant sebagai tempat pertama  penerimaan 

tamu haruslah didesain dengan sangat teliti, maka warna dan 

estetispun haruslah diperhatikan karena dapat mempengaruhi 

atmosfer ruang lobby restaurant. Pada area lobby dan receptionis 

disarankan untuk memakai warna yang kuat (terang/jelas) untuk 

memberi kesan menarik (John. F.Pile, 1997: 163). 

Warna merupakan salah satu aspek yang paling penting 

dalam desain interior, karena dapat mempengaruhi penampilan 

visual suatu ruangan. Warna juga dapat mengkamuflase kondisi 

suatu ruang, yang terlalu sempit menjadi lebar misalnya, atau 

memperbaiki proporsi yang kurang bagus (Jhon F Pile, 1988: 243). 

Menurut jenisnya warna dibagi menjadi tiga yaitu: 

1) Warna primer, terdiri dari warna merah, kuning, biru 

2) Warna sekunder, terdiri dari warna hasil kombinasi dua warna 

primer 

3) Warna tersier, terdiri dari hasil kombinasi warna sekunder 

Sedangkan dalam letaknya dalam diagram warna dibagi menjadi: 

1) Warna hangat: merah, orange, kuning 

2) Warna dingin: hijau, biru, ungu 
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3) Warna netral: abu-abu, hitam, putih 

Elemen estetis dalam rancangan suatu lobby harus 

terpadu dengan akseteriornya. Unsur ini antara lain warna, 

proporsi, tekstur, keseimbangan dan lain-lainnya. 

Dalam suatu ruangan banyak elemen statis pada 

structural missal pada kolam, dinding maupun langit-langit yang 

menggunakan profil. Profil ini dipakai sebagai penghias bidang 

luas agar berkesan lunak. Selain itu juga memberi perlindungan 

pada sudut-sudut yang tajam. Bagian lain yang dapat memberikan 

sifat keindahan adalah pola lantai, langit-langit dengan pemilihan 

lampu, kain pelapis, lukisan dan lain-lain. (IGP Bagus, 2004: 62-

63). 

f. Sistem Keamanan dan Pengamanan 

Pada lobby restaurant untuk system keamanan sebaiknya 

dipasang CCTV (Close Circuit Television) yaitu suatu alat yang 

berfungsi untuk memonitor suatu ruangan melalui layar 

televisi/monitor, yang menampilkan hambar dari rekaman kamera 

yang dipasang di setiap sudut ruangan (biasanya tersembunyi) yang 

diinginkan oleh bagian keamanan. (Dwi tenggoro, 2000: 88) 

Untuk keamanan dan pengamanan terhadap bahaya 

kebakaran biasanya pada lobby restaurant terdapat: 

1) Fire alarm, yaitu alarm kebakaran otomatis yang akan berbunyi 

secara otomatis jika ada api atau 
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temperatur mencapai suhu 135 derajat 

Celcius sampai 160 derajat Celcius. 

Dipasang pada tempat tertentu dengan 

jumlah yang memadahi. 

2) Smoke detector, alat deteksi asap diletakkan pada tempat dan 

jarak tertentu. Alat ini bekerja pada 

suhu 170 derajat Celcius. 

 

 

 

3) Automatic sprinkler, pemadam kebakaran dalam suatu jaringan 

saluran yang dilengkapi dengan 

kepala penyiram. Kebutuhan air 

ditampung pada reservoir dan radius 

pancuran 25 meter. 

Gambar: Sistem pemadam kebakaran pada lobby hotel 
(Sumber: Dwi Tanggoro, 2000: 29-36) 

 

2. Tinjauan tentang Restaurant 

a. Pengertian Restaurant 

1). Restaurant adalah rumah makan (John M. Echols, 1989: 363) 

2). Restaurant adalah suatu bangunan yang di dalamnya terdapat 

kegiatan memberi atau untuk pelayanan kepada pengunjung atau 

langganan (Lawson, 1985: 2) 
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Restaurant juga dapat diartikan sebagai ruang makan, tempat di mana 

area masuk berakhir sampai pada ruang dapur. Tempat ini seing 

berhadapan dengan bar. Unsur-unsur khasnya terletak pada tempat 

duduk, pelayanan maupun penggunaan dekorasi lain yang sesuai. 

 

 

 

 

 

 

b. Penataan alat makan sesuai dengan waktu makan 

1). Perangkat makan pagi / sarapan 

1 = poci teh/ kopi   2 = poci susu 
3 = botol selai/ mentega  4 = botol gula 
5 = garpu dessert   6 = pisau dessert 
7 = sendok the/ kopi   8 = piring dessert 
9 = serbet    10 = alas cangkir 
11 = tatakan kopi 

2). Perangkat makan siang sederhana 

1 = garpu makan 
2 = pisau makan 
3 = sendok kaldu/ sendok hidangan pencuci mulut 
4 = sendok makan 
5 = gelas bir 
6 = gelas anggur/ gelas anggur pencuci mulut 
7 = piring sup 
8 = piring makan 
9 = serbet 

3). Perangkat makan malam 

1 = garpu dessert 
2 = garpu ikan 
3 = garpu makan pencuci mulut 
4 = sendok kaldu/ sendok hidangan pencuci mulut 
5 = sendok makan 
6 = pisau hidangan pencuci mulut 
7 = pisau ikan 
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8 = pisau dessert 
9 = piring sup 
10 = piring makan 
11 = serbet 
12 = gelas bir 
13 = gelas anggur merah/ anggur putih 
14 = gelas manis/ gelas anggur dessert 
 
 

c. Penataan Alat Makan Menurut Menu 

 

 

 

 

Gambar: Penataan alat makan menurut menu 
(Sumber: Neufert, 1980: 217) 

 
d. Perkakas Makan dan Minum 

 

 

 

 

 

Gambar: perkakas makan minum 
(Sumber: Neufert, 1980: 217) 

 
e. Jenis-Jenis Restaurant 

Restaurant mempunyai jenis yang berbeda, dimaksud untuk 

memenuhi kebutuhan dari pengunjung, secara umum restaurant terdiri 

dari: 

1). A’la Carte Restaurant  
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Adalah restoran yang telah mendapatkan izin penuh untuk 

menjual makanan lengkap dengan banyak variasi dimana, tamu 

bebas memilih sendiri makanan vang mereka ingini. Setiap 

makanan mempunyai harga tersendiri. 

2). Table D’hote Restaurant  

Adalah restoran yang menjual menu khusus dari hidangan 

pembuka sampai dengan hidangan penutup juga termasuk 

hidangan tertentu dengan harga yang telah ditentukan. 

3). Coffee Shop 

Adalah suatu tempat di mana tamu bisa mendapatkan 

makanan dengan cepat dan harga yang cukup. 

4). Cafetaria atau café 

Adalah restoran kecil yang mengutamakan penjualan kue, 

kopi dan teh, dengan pilihan makanan terbatas dan tidak menjual 

minuman beralkohol. 

5). Canteen 

Adalah restoran atau tempat di mana para pekerja dan para  

pelajar bisa mendapatkan makan siang untuk selingan jam kerja,  

jam belajar dan sebagainya,  biasanya kantin berhubungan dengan 

kantor, pabrik atau sekolah. 

6). Continental Restaurant  

Adalah restoran dimana hidangan continental pilihan 

dengan pelayanan megah. santai dengan susunan agak rumit, serta 

disediakan bagi tamu yang ingin makan secara santai. 

7). Carvey  

Adalah restoran dimana tamu dapat mengambil sendiri 

hidangan panggang sesukanya dengan harga yang sudah ditetapkan 

8). Dining Room 
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Dining Room yang terdapat di hotel kecil, dan merupakan 

tempat makan biasa.  

9). Discotheque  

Adalah suatu restoran yang pada prinsipnya berarti juga 

tempat dansa. 

10). Fish and Chip Shop  

Adalah restoran yang banyak terdapat di Inggris, makanan 

macam-macam kripik, ikan goreng, biasanya dibungkus dan 

dibawa pergi. Sehingga makanan tidak dimakan di tempat. 

11). Grill Room (Roti serie) 

Adalah suatu restoran yang menyediakan bermacam-macam 

daging panggang, di mana tamu dapat memilih dan melihat sendiri 

caramengolah makanan tersebut. Pada umumnya dapur hanya 

dibatasi oleh sekat dinding kaca. 

12). Inn Tavern  

Adalah suatu restoran dengan harga cukupan yang dikelola 

perorangan di tepi kota. Suasana sengaja dibuat sangat ramah 

dengan tamu-tamu dan masakan hidangannya pun sangat lezat. 

13). Night Club / Super Club  

Adalah restoran yang buka menjelang larut malam, 

meyediakan makan malam bagi tamu yang ingin santai, 

pelayanannya megah dan band merupakan kelengkapan yang 

diperlukan. 

14). Pizzeria 

Adalah restoran yang khusus menjual pizza atau makanan 

khas Italia. 

15). Pan Cake House / Creperie  

Adalah restoran yang khusus menjual pan cake serta crepe 

yang diisi dengan berbagai macam manisan di dalamnya. 
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16). Pub  

Adalah suatu tempat hiburan menjual bir dan alkohol di 

mana para tamu dapat memesan miumannya dari counter dan 

menikmatinya sambil berdiri atau duduk di kursi. 

17). Snack Bar/ Café/ Milk Bar 

Adalah semacam restoran dimana pengunjung mengambil 

sendiri makanannya dan membawanya ke meja makan. Pada 

umumnya makanan yang disediakan berupa humburger, sandwich. 

18). Speciality Restaurant  

Adalah restoran di mana interior dan suasananya 

disesuaikan dengan tipe makanan yang disajikanm misalnya 

masakan Cina, India dan sebagainya. 

19). Terrace Restaurant  

Adalah restoran yang terletak di luar bangunan, tetapi masih 

berhubungan dengan hotel atau restoran induk. 

 

20). Gourmet Restaurant  

Adalah suatu restoran yang menyelenggarakan pelayanan 

makan dan minum untuk mereka yang berpengalaman luas dalam 

bidang makanan dan minuman, pelayanannya megah dengan harga 

yang cukup mahal. 

21). Family Type Restaurant 

Adalah restoran sederhana disediakan untuk tamu-tamu 

keluarga atau rombongan. 

22). Main Dinning Room   

Adalah restoran atau ruang makan utama di hotel besar, 

yang menyajikan makanan secara resmi, yang terikat oleh suatu 

peraturan yang ketat  dengan tamu-tamu yang berpakaian resmi. 
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Dari macam-macam restoran tersebut maka terdapat penggolongan 

restoran sebagai berikut: 

1. Restoran Ekslusif 

2. Restoran Hotel 

3. Restoran Umum 

4. Kafetaria 

5. Snack Bar 

6. Buffet 

7. Restoran di tempat hiburan 

8. Motor Way Restaurant 

Perbedaan berbagai jenis restoran tersebut timbul disebabkan 

oleh aspek fungsi dari restaurant, yaitu standar dan kecepatan 

pelayanan, pilihan makanan yang disajikan dan harga yang dikenakan. 

f. Jenis Pelayanan pada Restaurant 

Umumnya jenis pelayanan pada restoran ada 3 perbedaan: 

1). Pelayanan oleh staf kepada tamu yang duduk di meja. 

2). Tamu-tamu memilih makanan di counter dan selanjutnya makan di 

meja khusus. 

3). Pelayanan langsung di counter kepada tamu dan menikmatinya di 

situ. 

Hal lain yang cukup penting dari restoran di samping pelayanan adalah 

suasana dalam restoran itu sendiri. Suasana lingkungan merupakan 

factor penting dalam restoran, di mana dekorasi, system pencahayaan 
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merupakan bagian-bagian yang terpadu (Neufert Ernest, 1990: 2005). 

Suasana ruang makan harus indah, menarik, hangat dan mengundang 

rasa nyaman bagi tamu. 

g. Jenis Menu 

 Ada beberapa jenis menu yang digunakan dalam restaurant, yaitu: 
1. A La Carte  

Adalah daftar makanan di dalam menu yang masing-masing 

jenis makanan dapat diorder, dipersiapkan dan diberi harga yang 

terpisah. Pada jenis menu seperti ini tersedia daftar makanan yang 

dari makanan pembangkit selera, makanan utama, dan makanan 

penutup dan juga jenis-jenis minuman lainnya.  

Penataan A la carte menu 

 

 

 

Gambar: Penataan A la Carte 
(Sumber: Dennis R & Jhon A, 1994, 245) 

2. Table D’Hote 

Adalah makanan dengan harga tetap, suatu makanan lengkap 

yang digambarkan sebagai satu set menu. Sebagai perbandingan 

adalah bahwa menu la carte harganya permasing-masing makanan 

yang dipesan.  Pada table d”hote ini satu set lengkap makanan. 

Dimulai dari makanan pembuka, makanan utama dan makanan 

penutup. Dari masing-masing bagian tersebut, terdapat 3 atau 4 
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macam hidangan. Tamu dapat memilih masing-masing kelompok 

dari table d” hote menu tersebut. 

Penataan Table D” Hote menu 

 

 

 

Gambar: Penataan table D”Hote 
(Sumber: Dennis R & Jhon A, 1994, 246) 
 

3. Set Menu 

Adalah menu pilihan yang biasanya bukan untuk dinner, 

hanya menawarkan sedikit pilihan. Set menu biasanya diadakan 

pada banguer atau pada tur. Tapi dalam hal ini tidak mendapatkan 

banyak pilihann menu. 

4. Children Menu  

Adalah menu yang diperuntukkan bagi anak-anak. Biasanya 

terpisah dengan menu untuk orang dewasa.  Disamping itu jumlah 

makanan tidak sebanyak orang dewasa dalam satu porsinya dan 

harganya lebih murah dibanding dari menu orang dewasa. 

5. Plate de Jour / Special to Day  

Adalah menu yang disediakan oleh restaurant sebagai  

istimewa menu pada setiap harinya. Jenis hidangan ini tidak 

tercantum dalam menu pada setiap harinya. Hal ini bertujuan untuk 

menimbulkan suasana baru dan menghilangkan rasa kebosanan 

tamu terhadap menu-menu yang ada.  
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6. Pool Side Menu 

Adalah menu yang disediakan untuk restaurant yang berada 

di area kolam renang : disediakan bagi mereka yang sedang lelah 

dan dalam keadaan basah yang tidak mungkin ke coffee shop untuk 

mendapatkan makanan. Menunya biasanya yang ringan, bila 

menginginkan makanan tertemtu maka pelayan akan mengorder ke 

main kitchen. (Ronald K, Victor C, David F, 1995: 254-256) 

 

 

 

h. Struktur Organisasi Restaurant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema Struktur Organisasi restaurant 
(Sumber: Dennis R & John Cousins, 1994) 
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i. Pedoman Ukuran Meja dan Kursi Restaurant 

1). Bentuk dan  Ukuaran Meja dan Kursi 

Untuk dapat makan dengan nyaman, seseorang membutuhkan meja 

dengan lebar dan ketinggian yang mempunyai rata-rata 60 cm dan 

40 cm. (Ernest Neufert, 2000: 119) 

 

 

 

 

 

Restoran juga memiliki bermacam-macam bentuk dan ukurannya 

yaitu bundar dan 4 sisi. 

 

 

 

 

Gambar: bentuk dan ukuran meja bundar 
(Sumber: Ernest Neufert, 2000: 119) 

 
Meja Bundar: 

- Diameter 600 mm untuk 2 kursi 

- Diameter 800 mm untuk 3 kursi 

- Diameter 900 mm untuk 4 kursi 

- Diameter 1100 mm untuk 5 kursi 

- Diameter 1250 mm untuk 6 kursi 
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- Diameter 1400 mm untuk 8 kursi 

- Diameter 1550 mm untuk 10 kursi 

- Diameter 1850 mm untuk 12 kursi 

- Diameter 2200 mm untuk 14 kursi 

- Diameter 2500 mm untuk 16 kursi 

 

 

Gambar:  Bentuk dan Ukuran Meja 4 sisi 
(Sumber: Ernest Neufert, 2000: 119) 

 

Meja Empat Sisi 

- Panjang 800 mm lebar 625 mm untum 2 kursi 

- Panjang 850 mm lebar 850 mm untum 4 kursi 

- Panjang 1250 mm lebar 800 mm untum 4 kursi 

- Panjang 1700 mm lebar 800 mm untum 6 kursi 

- Panjang 2500 mm lebar 800 mm untum 8 kursi 

- Panjang 3750 mm lebar 800 mm untum 12 kursi 

2). Tata Letak Meja dan Kursi 
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Gambar: Tata letak meja dan kursi restaurant 
(Sumber: Neufert, 2000: 119) 

Meja empat sisi mempunyai ukuran: 

- Tinggi kursi keseluruhan spai dengan sandaran 900 mm. 

- Tinggi kursi sampai bagian yang diduduki 450 mm. 

- Panjang dan lebar kaki kursi 450 x 450 mm. 

- Tinggi meja makan 730 mm. 

- Luas meja makan disesuaikan dengan banyak / sedikitnya 

jumlah tempat duduk. 

- Jarak kursi 1350 mm sebagai jalur 2 pramusaji, 900 mm untuk 

1 pramusaji. 

- Pramusaji maju dan mundur kursi 100-200 mm untuk 

kebutuhan duduk. 

j. Tempat Duduk dan Luas Restaurant 

1). Meja kotak dengan tata letak parallel 
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Gambar: Pengaturan meja secara paralel 
(Sumber: Ernest Neufert, 2002: 120) 

 
2). Meja kotak dengan tata letak diagonal 

 

 

 

Gambar: Pengatauran meja secara diagonal 
(Sumber: Ernest Neufert, 2002: 120 

3). Meja bundar dengan tata letak secara rapat 

 

 

 

 

 
Gambar: Pengaturan meja secara rapat 
(Sumber: Ernest Neufert, 2002: 120) 

 
k. Sistem Sirkulasi 

Tamu harus mudah mencapai ruang makan dari jalan masuk sampai ke 

tempat simpan mantel dan tempat minum dengan kata lain jalur 

tersebut lancar untuk dilalui. Sirkulasi tamu juga dituntut aman, 

nyaman, serta mudah dicapai. Menurut Francis D.K. Ching, pola dasar 

sirkulasi dibagi menjadi: 
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Gambar: Tempat  duduk stan dan jarak bersih sirkulasi 
(Sumber: Julius Panareo dan Martin Zelnik, 2003, hal. 232) 

 
Agar sirkulasi tersebut lancar dan nyaman, haruslah diperhatikan hal-

hal sebagai berikut: 

- Perubahan arah harus diekspresikan dengan jelas. 
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- Titik lalu lintas yang berkumpul diekspresikan dengan jelas. 

- Pengekspresian ketinggian lantai dapat dilakukan dengan  

perubahan tinggi langit-langit ruang tangga. 

- Penerangan cukup, merupakan keharusan untuk semua sirkulasi,  

dengan sendinya kebutuhan udara jangan dilupakan. 

Dengan demikian pencapaian dari ruang luar ke ruang dalam 

hendaknya mempunyai identitas yang jelas, dalam pencapaian 

semacam ini berhubungan erat dengan system organisasi ruang. 

 

3. Tinjauan Tentang Coffee Shop 

a. Pengertian Coffee Shop 

Coffee Shop adalah termasuk restaurant, jadi segala sesuatu tentang 

tinjauan umum coffee shop seperti tinjauan umum pada restaurant. 

Pengertian coffee shop diartikan sebagai berikut: 

- Coffee Shop adalah restaurant dengan ciri cara pelayanan yang 

cepat, tata meja diatur sederhana, praktis dan umumnya hanya, 

tata meja untuk menu pilihan (a la carte menu). (Team BPLP 

Bandung,1993:25)  

- Coffee Shop adalah warung kopi, tempat minum kopi yang 

menyajikan juga makanan-makanan ringan yang tidak mahal 

(John Mechols, 1989: 482).  

- Coffee Shop adalah suatu tempat dimana tamu bisa 

mendapatkan makanan dengan cepat dan mudah dengan harga 

yang cukup.(Retno Dewani, 1997 :47) 
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- Coffee Shop adalah tempat yang menyediakan fasilitas 

minuman dan makanan ringan dengan harga lebih murah dan 

buka selama 24 jam dengan sistem pelayanan yang cepat dalam 

suasana informal (Amanat Nugroho .P. 1998 : 12) 

- Coffee Shop dapat juga diartikan sebagai suatu usaha dibidang 

makanan yang dikelola secara komersial yang menawarkan 

kepada tamu makanan/minuman kecil dengan pelayanan dalam 

suasana tidak formal tanpa diikuti suatu aturan service yang 

baku. 

b. Bagian-bagian Coffe Shop 

Bagian ruang pada coffe shop terbagi menjadi 2, tetapi masih dalam  

satu kesatuan: 
1. Bagian dalam coffe shop 

Bagian dalam coffe shop terbagi untuk berbagai daerah kegiatan : 

a. Ruang persiapan dekat dapur 

b. area display food untuk buffet 

c. Kasir 

d. Area tamu, yang meliputi: 

- Area pengunjung untuk 2 orang, dimana area ini 

memerlukan suasana tersendiri yang agak terlindung yang 

dibatasi oleh railing.  

- Area pengunjung untuk 4 orang, dimana area ini sifatnya 

terbuka umumnya diletakkan di tengah ruangan. 

- Area pengunjung untuk 4-8 orang, dimana area ini 
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sifatnya adalah untuk keluarga / family yang memerlukan 

suasana lebih khusus, agak terlindung dengan pemisah 

ruang menggunakan partisi.  

e. Area Table Station 

f. Banquet room, adalah ruang yang ada di bagian dalam coffe 

shop yang memerlukan suasana tenang khusus untuk kalangan 

pengusaha dalam sekup kecil.  

g. Area Bar 

2. Terrace Coffe Shop 

Terrace Coffe Shop terbagi menjadi daerah kegiatan : 

a. Area tamu yang meliputi: 

- Area pengunjung untuk 2 orang  

- Area pengunjung untuk 4 orang 

- Area pengunjung untuk 4-8 orang  

b. Area Table Station 

c. Banquet room pada teras dipergunakan untuk acara-acara yang 

sifatnya lebih terbuka dan tidak resmi serta memerlukan 

suasana yang berhubungan langsung dengan ruang luar yang 

lebih santai. Seksi coffee shop berada di bawah Food and 

Beverage Departement yang mana bagian-bagiannya sama 

dengan bagian-bagian yang terdapat pada bar dan lounge. 

c. Badan Struktur Organisasi Coffe Shop 

 
 

COFFEE SHOP MANAGER 
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No.Skema 5 : Bagian Struktur Organisasi Coffe Shop 
(Sumber : Retno Dewani:1997) 

 

d. Skema Peyimpanan Bahan-bahan Makanan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No.Skema 6 : Sistem Sirkulasi Tamu Coffe Shop 
(Sumber : Retno Dewani : 1997) 
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e. Sirkulasi 

Sirkulasi Hubungan Antar Ruang : 
 

 
 

Skema : Sirkulasi hubungan antar ruang 
Area sirkulasi pelayan pada bar counter 

 
 

 
 

Gambar : Area sirkulasi pada bar counter 
(sumber : Neufert, 2000:124) 

 
Alur sirkulasi pada sistem pelayanan self service : 
 
 

 
Gambar : alur sirkulasi pada sistem pelayanan self service 

(sumber : Neufert, 2000:124) 
 
Skema fungsi alur sirkulasi dapur : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      No. Skema : 4 Skema fungsi alur sirkulasi dapur 
         (Sumber : Neufart : 2006:123) 

f. Unsur Pembentuk Ruang 

1). Lantai  

Lobby/ kasir Dining area Dapur Fasilitas karyawan 

Toilet Gudang 

_________ :Dapur hangat 
…….  : Arus balik 
--------- :Tempat pengolahan 
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Di dalam merencanakan lantai yang perlu diperhatikan adalah 

fungsi lantai, sifat lantai, karakter lantai dan kontruksi lantai. 

Masing-masing faktor dijelaskan sebagai berikut :  

a). Fungsi lantai adalah sebagai bidang datar yang digunakan  

untuk memenuhi aktivitas manusia dalam melakukan  

kegiatan di atasnya.  

b). Sifat lantai yaitu lantai dapat membentuk sifat ruang sesuai  

Karakter lantai yaitu lantai dapat membentuk suatu ruang 

lewat pemilihan bahan, pola maupun warna yang sesuai 

seperti karakter berat, luas atau ringan.  

c). Konstruksi lantai, yaitu dengan memperhatikan bagaimana 

lantai itu dipasang dan menempel, sehingga tidak 

menimbulkan kelembaban kontruksi lantai, yaitu dengan 

memperhatikan bagaimana lantai itu dipasang dan menempel, 

sehingga tidak menimbulkan kelembaban atau panas yang 

berlebihan. (Ken Sunarko, 1989. 39). 

Untuk dapat mendesain lantai restorant dan coffee shop hotel 

yang sesuai. Maka hal yang menjadi dasar pertimbangannya 

adalah : 

- Lay out 

- Bentuk ruangan  

- Sebagai penunjang aktivitas makan dan minum 

- Bentuk ruangan 

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



132 

 

- Ketinggian lantai terhadap dinding dapat menciptakan irama 

pada ruang, stage memiliki ketinggian khusus sehingga tamu 

merasa nyaman ketika melihat pertunjukan  

- Efisiensi penggunaan bahan 

- Bahan tidak mudah rusak, tahan terhadap beban dan gesekan. 

- Mudah dibersihkan dan dirawat 

- Pola lantai pada restaurant untuk mempertegas perbedaan 

daerah-daerah sirkulasi dan daerah makan, daerah pelayanan 

dan daerah kosong yang harus disediakan untuk pertunjukkan 

(hiburan) 

2). Dinding  

Menurut YB Mangunwijaya dinding memiliki beberapa fungsi  

yaitu :  

a). Memikul beban di atasnya. 

b). Penutup atau pembatas ruang, baik visual maupun akustik.  

c). Fungsi menghadapi alam dan dalam ruangan seperti : 

- Sinar matahari dan kalor matahari 

- Memelihara suhu yang diminta ruangan 

- Pelindung terhadap hempasan hujan dan kelembaban dari 

luar pengaturan derajat kelembaban dan ventilasi didalam 

ruangan (YB Mangunwijaya, 1983 : 339) 
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Dinding pada restaurant dan coffee shop hotel biasanya 

menggunakan material kaca dengan dekoratif (Lawson, Fred R, 

1997:h.204) 

Untuk dapat mendesain dinding restorant dan coffee shop pada 

hotel yang sesuai, maka hal yang menjadi dasar pertimbangannya 

adalah :  

- Lay out dan pola lantai 

- Potensi luar ruangan  

- Fungsi ruang sebagai area makan dan minum  

- Bentuk ruang dan rencana bukaan yang ada 

- Pemakaian dinding masif untuk memisahkan antara area  

  makan dengan daerah-daerah service. 

- Pemakaian dinding transparant untuk memisahkan antara area 

makan dengan potensi luar. 

3). Langit-langit atau Ceiling 

Langit-langit mempunyai fungsi disamping sebagai penutup 

ruang, juga dimanfaatkan guna pengaturan udara atau ventilasi 

panas. (Erns Neufert, 1989: 93) 

Untuk dapat mendesain lanhit-langit (ceiling0 pada restoran dan 

coffee shop yang sesuai, maka hal yang menjadi dasar 

pertibangan adalah: 

- Lay out 

- Konsep lantai dan dinding 
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- Fungsi dan aktivitas di dalam ruang yaitu makan dan minum 

- Struktur atap dan ruang 

- Ada penaikan dan penurunan langit-langit untuk mempertegas 

aktivitas. 

- Sebagai penunjang pencahayaan, penghawaan dan bahan 

bakar. 

g. Elemen Pengisi Ruang 

 Furniture yang umum digunakan pada ruang makan adalah: 

1). Meja dan kursi makan, yaitu meja dan kursi makan yang 

disediakan untuk tamu yang datang berkunjung. Contoh ukuran 

meja dan kursi makan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar: Ukuran meja dan kursi makan 
Sumber: Joseph D.C Julius P. Martin Z. 1992: 307) 

 
2). Meja bantu pelayan (side stand), untuk tempat penyimpanan 

piring, mangkok, cangkir, gelas, sendok, garpu, pisau, taplak 

meja, serbet, bon pesanan, bumbu, baki, menu, air minum dan 

yang diperlukan untuk memperlancar pelayanan sesuai dengan 

jenis restauran yang bersangkutan. 
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Gambar side board: 

 

 

 

 

 

Gambar: Gambar side board 
(Sumber: Dennis R & John A. 1994: 234) 

 
3). Meja samping (gueridon), sebagai alat bantu dalam menyajikan 

makanan dan minuman dan meja ini mudah dipindah-pindahkan. 

Meja ini juga dikenal dengan meja dorong/ trolley. 

 

 

 

 

 

 

Gambar: gambar Trolley 
(Sumber: Dennis R & John A, 1994: 103) 
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Ukuran area yang diperlukan bagi operasional pelayanan dan tamu 

pada restaurant dan coffee shop: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Ukuran area bagi operasional pelayanan dan tamu pada restaurant 
(Sumber: Neufert, 2000: 119) 
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Ukuran area yang diperlukan untuk operasional pelayanan dan 

sirkulasi pada lunch counter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Area operasional pelayanan pada lunch counter 
(Sumber: Joseph D.C, Julius P, Martin Z, 1992: 322) 
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Contoh penataan lay out pada dapur restaurant 

 

 

 

 

Gambar: Lay out dapur 
(Sumber: Neufert, 2000: 126) 

 
Perabotan tidak bisa lepas sebagai unsur yang harus 

diperhatikan perencanaan desain interior. Perabotan selalu 

menunjukkan pada sebuah bentuk aktivitas manusia. Dalam 

menentukan ukuran perabotan kita dapat mengambil tolak ukur 

manusia pemakai. Dengan kata lain untuk perencanaan dan 

perlengkapannya diperlukan ukuran-ukuran tubuh yang menjamin 

sikap tubuh paling alamiah dan memungkinkan dilakukan gerakan-

gerakan yang dibutuhkan. 

h. Interior Sistem 

1). Pencahayaan 

Sistem pencahayaan yang baik harus mempunyai dua fungsi utama, 

yaitu : 

a). Untuk menerangi ruang-ruang dalam (interior) dan seluruh 

isinya. 

b). Untuk menerangi hal-hal khusus seperti untuk membaca, untuk 

melihat benda-benda kecil/halus (Ermst Neufert, 1989 : 102).  
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2). Penghawaan  

Tujuan dari pengendalian udara adalah : 

Memberikan suhu kepada penghuni yang sehat serta kondisi-

kondisi suhu dan suasana yang nyaman, dapat dicapai dengan 

mengolah dan mendistribusikan udara yang disejukkan ke seluruh 

bangunan, sesuai dengan keadaan manusia yang memiliki 

pertahanan mekanisme alami yang terus-menerus untuk 

mempertahankan keseimbangan antara pembangkit panas dengan 

pembuangan panas bekas. (Pramana Pramudya, 1983 : 418).  

Jenis penghawaan yang digunakan terdiri dari  

a). Penghawaan alami 

Sistem penghawaan alami digunakan dengan prinsip 

memasukkan udara bersih melalui lubang ventilasi sehingga 

terjadi sirkulasi udara masuk dan keluar. 

b). Penghawaan buatan  

Penghawaan buatan digunakan untuk memberikan 

kelembaban udara dan suhu yang memenuhi syarat suatu ruang.  

Penghawaan buatan menggunakan Exhauser Fun dan Air 

Conditioning. (Silvy, 1993 : 23). 

Dalam buku arsitektural Interior System mengatkan bahwa 

pencahayaan buatan umum ada beberapa cara :  
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- Lampu pijar langsung dipasang pada langit-langit : 

 

 

 

 

- Lampu pijar digantung langit-langit : 

 

 

 

 

- Lampu TL dipasang pada langit-langit : 

 

 

 

 

- Lampu TL menutupi seluruh langit-langit : 

 

 

 

No. Gambar. 2.33 Pencahayaan buatan umum 
(Sumber : Arsitektural interior system) 
 

3). Akustik 
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Sistem akustik merupakan salah satu usaha untuk 

menanggulangi suara bising yang dapat menggangu aktivitas 

dalam ruangan, sehingga dapat diperoleh kualitas bunyi yang baik.  

Jenis akustikel yang digunakan: 

a). Akustik alami/lingkungan 

Menggunakan unsur lanscape sebagai materialnya 

untuk mengatasi gangguan suara dari lalu lintas maupun 

aktivitas kelompok kegiatan tertentu dalam suatu kelompok 

bengunan. 

b). Akustik buatan 

Tujuan dari penggunaan akustik buatan adalah 

penyerapan bunyi yang diperlukan oleh ruang yang 

membutuhkan ketenangan. Bahan yang dapat digunakan antara 

lain: bahan berpori, penyerap selaput, resonator rongga, 

penyerapan ruang, penyerap oleh udara dan penyerap oleh 

lubang. (L.L. Doelle, 1990: 25-27). 

i. Warna dan Elemen Estetis 

Efek warna secara psikologis menurut Jhon F Pile dalam bukunya 

Interior Design adalah: 

1. Merah, terlihat hangat bahkan panas, menggembirakan dan 

memberi semangat. Warna ini diasosiakan dengan ketegangan dan 

bahaya (panas api).  

2. Oranye, mempunyai sifat hampir seperti merah dengan intensitas 
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yang lebih rendah atau kecil. 

3. Kuning, biasanya diasosiakan dengan keceriaan, bahkan humor 

(dalam pencahayaan teater biasanya untuk adegan komedi). 

4. Hijau, warna ini memberi kesan tenang, menentramkan, damai dan 

membangun. Warna ini diasosiasikan dengan warna rumput dan 

dedaunan.  

5. Biru, mengingatkan pada kesan tentram, ketenangan, sejuk dan 

diasosiasikan sebagai kemuliaan. Tapi warna biru yang berlebihan 

atau pada tingkat yang terlalu tinggi mengesankan depresi. 

6. Merah keunguan, berkesan atistik, halus, sensitif, tapi letaknya 

yang berada pada antara warna hangat dan sejuk, warna ini juga 

mengesankan ketidakpastian.  

7. Ungu warna ini mendekati tegang dan depresi namun juga 

keagungan pada intensitas tertentu.  

8. Putih, mengesankan kejelasan, keterbukaan dan tenang. Selain itu 

juga mengesankan kebersihan dan higienis. 

9. Hitam, warna yang sangat kuat mengesankan kemuliaan, 

formalitas, dan kekhidmatan.  

Elemen estatis atau unsur-unsur dekorasi antara lain warna, proporsi, 

tekstur keseimbangan dan lain-lain, ragam pengetian ini dijelaskan 

oleh Pamudji Suptandar sebagai berikut : 
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BAB III 

STUDI LAPANGAN 

 

A. TINJAUAN TENTANG BENTENG VASTENBURG 

 

1. Lokasi 

Lokasi Benteng Vastenburg terletak di jalan Jendral Sudirman, Surakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. gambar : I.Lokasi Benteng Vastenburg 
(Sumber  : Prof.Ir.Sidharta 46) 
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2. Sejarah Benteng Vastenburg 

Benteng begitu identik dengan peninggalan kaum yang telah 

menjajah bangsa Indonesia sekian lama. Pada jaman penjajahan Belanda 

VOC banyak mendirikan benteng diberbagai kota di seluruh pelosok 

Indonesia. Benteng Vastenburg dibangun pada tahun 1775 oleh Gubernur 

Jendral Baron Van Imhoff. Benteng ini dibangun pada lokasi yang 

strategis di pusat kota. Keberadaan benteng ini dahulu sangat erat kaitanya 

dengan rumah Gubernur Belanda yang sekarang menjadi balai kota. 

Nama Vastenburg miliki arti istana yang dikelilingi tembok kuat. 

Sebelumnya benteng ini bernama Grootmoedigheid. Dahulu di dalam 

benteng terdapat bangunan-bangunan untuk fungsi kemiliteran. Bentuk 

benteng bujur sangkar dengan penonjolan pada keempat ujung-ujungnya 

yang mendukung dalam teknik peperangan. 

Tembok benteng memiliki tinggi 7 m dengan parit kecil buatan 

yang mengelilinginya dan beberapa kolam air dengan dihiasi beberapa 

pertamanan dan pepohonan yang mempercantik lingkungan kawasan 

Gladak. Di tengahnya terdapat lahan terbuka untuk persiapan pasukan dan 

upacara apel bendera. Pembangunan benteng ini dimulai dari tahun 1775 

sampai dengan tahun 1779. Benteng ini didirikan dengan fungsi sebagai 

pertahanan pasukan Belanda dalam menghadapi kaum revolusioner rakyat 

Indonesia. Selama revolusi fisik pada tahun 1945 benteng ini diambil alih 

oleh pejuang kemerdekaan kemudian digunakan sebagai basis batalyon 

IV/Pulunggeni resimen I divisi X yang aggotanya mantan PETA, HEIHO, 

pelajar dan pemuda yang sebelumnya tergabung dalam BKR sebagai inti 

kekuatan rakyat bersenjata untuk membela dan menegakkan kemerdekaan 

RI (Inventarisasi Peninggalan Sejarah/Monumen/Patung Perjuangan, 

1992). 
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Pasca kemerdekaan benteng Vastenburg kemudian diambil alih 

oleh pemerintah Indonesia untuk kemudian digunakan sebagai markas 

Brigade Infanteri VI dan Batalyon 408 Kodam Diponegoro IV Jawa 

Tengah. Kemudian pada sekitar tahun 1970-1980an komplek bangunan ini 

sering digunakan sebagai pelatihan/diklat keprajuritan dan pusat Komando 

Strategis Angkatan Darat (Kostrad) untuk wilayah karisidenan Surakarta 

dan sekitarnya. Pada tahun 1998 Brigade Infanteri VI dan Batalyon 408 

Kodam Diponegoro IV direlokasi dengan pertimbangan pada 

perkembangan kota yang tidak memungkinkan lagi diperutukkan lokasi 

setempat sebagai bangunan markas militer. (Gatot Nugroho ,1998.11. 

3. Fungsi dan Kondisi Sekarang 

Fungsi benteng pada zaman sebelum perang adalah sebagai pusat 

pertahanan dari tentara Hindia-Belanda. Pendapat bahwa benteng kolonial 

ini adalah demi keamanan Sang Susuhunan sangat diragukan. Lebih tepat 

dikatakan bahwa keberadaan benteng tersebut di sebelah utara keraton 

adalah untuk mengawasi agar Susuhunan tidak berontak melawan Belanda 

(adanya ramp yang tegak lurus dinding selatan). 

Setelah negara kita merdeka, benteng ini tetap merupakan kawasan 

militer dan berfungsi sebagai asrama tentara bagi Brigif-6/ Trisakti 

Baladaya/ Kostrad. Bangunan-bangunan di dalam benteng dipetak-petak 

untuk rumah tinggal para prajurit dengan keluarganya, demikian pula 

asrama di luar benteng yang ada di dalam lahan sebelah timur. 

Kondisi benteng ini jauh dari pada apa yang disebut layak untuk 

tempat tinggal atau asrama. Sebagian dari bangunan yang ada di 

dalamnya, khususnya lantai atas bangunan yang bertingkat tidak dipakai 

lagi, banyak bagian yang retak-retak dan baloknya melengkung. Kamar 

mandi dan WC bersama sangat jelek demikian pula saluran air kotor tidak 

berfungsi sebagaimana mestinya. 

a. Kondisi Geografi 

Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta memiliki luas wilayah 

adminitratif kurang lebih 4.404 hektar yang terdiri atas 5wilayah 
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kecamatan dan 51 kelurahan. Terletak pada osisi 110-111 BT dan 7,6-

8 LS. Dilihat dari posisinya dibagian selatan pulau Jawa yang dilewati 

jalur transportasi darat (jalur pantai selatan) yang menghubungkan 

propinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah serta jalur transportasi udara 

yang pada tahun 1997Bandara Adi Sumarmo dijadikan sebagai 

bandara internasional. Hal-hal tersebut dipandang sebagai potensi 

untuk meningkatkan kota Surakarta sebagai kota yang lebih prospektif 

dan diharapkan dapat menjadi salah satu tujuan wisata 

internasional.(Gatot Nugroho ,1998.11.1) 

b. Kondisi Site 

Kawasan Benteng Vastenburg berbentuk segi empat sesuai 

dengan bentuk benteng. Lahan yang berbentuk segi empat dibatasi 

oleh jalan Jendral Sudirman, jalan Mayor Kusmanto, jalan Kapten 

Mulyadi, dan jalan Mayor Sunaryo. Lokasinya sangat strategis 

dijantung kota Surakarta tepatnya di Gladak.(Gatot nugroho, 

1998.11.2) 

Bentuk site adalah trapesium, seluas kurang lebih 4,6 Ha dengan 

sisi-sisinya adalah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : Bentuk site Benteng Vastenburg 
(Sumber : Wirawan W. Widodo VI-7) 
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c. Kondisi Tingkat Ketenangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : Kondisi Tingkat Ketenangan 
(Sumber : Wirawan W. Widodo VI – 08) 
 
 

d. Kondisi Tingkat Keamanan 
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Gambar : Kondisi Tingkat Keamanan 
(Sumber : Wirawan W. Widodo VI – 08) 

4. Arsitektur dan Konstruksi 

Benteng Vastenburg memiliki tembok luar bujur sangkar dengan 

penonjolan yang agak meruncing pada keempat sudutnya. Tinggi tembok 

kurang lebih 4 meter. Pintu utama ada di sebelah barat sedang pintu kedua 

ada di sebelah timur. 

Tengah-tengah benteng merupakan lapangan terbuka berbentuk 

empat persegi panjang dengan sumbu panjangnya membujur timur-barat. 

Halaman ini pada sisi utara dan selatan dibatasi deretan bangunan yang 

tidak bertingkat, sebagian dalam kondisi yang tua dan sebagian telah 

diperbaiki atau ditambah. 

Pintu gerbang utama merupakan bangunan bertingkat berbentuk 

segi delapan yang memiliki bordes (balkon) menghadap barat. Di 

belakangnya diapit oleh dua bangunan yang masing-masing memiliki 

selasar memanjang yang dibatasi oleh konstruksi lengkung. Pintu gerbang 

kedua di sebelah timur berbentuk jauh lebih sederhana, sekedar lubang 

berbentuk lengkung dengan tangga di kiri kanannya untuk naik ke atas 

tembok. Pada tembok sebelah selatan ada 2 buah “ramp”, yang 

kemungkinan besar untuk mendorong meriam naik ke atas tembok. 

Arsitektur dari bangunan merupakan arsitektur tembok yang masif 

(bearing wall) dengan lubang jendela/ pintu bagian atas berbentuk 

lengkung. Di sekeliling tembok terdapat parit lebar yang tidak berfungsi 

lagi, lebar parit antara 4-6 m. Suatu jembatan yang dulu kemungkinan 

besar dapat diangkat melintasi parit di depan gerbang. 
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5. Denah situasi dalam Lingkungan Benteng Vastenburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 
a. Rumah dinas pariwisata  g. Sel / bui 
b. Mess perwira    h. Asrama prajurit 
c. Rumah dinas perwira   i. Kantor Zeni Brigif 
d. Tembok benteng   j. Kamar mandi bersama 
e. Bordes pintu gerbang   k. Rumah dinas 
f. Rumah jaga 

Gambar denah dalam lingkungan Benteng Veastenburg 

(Sumber ; Wirawan W. Widodo VI – 15) 
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6. denah situasi di luar  lingkungan benteng vastenburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : denah situasi di luar lingkungan Benteng Vastenburg 

(Sumber : Wirawan W. Widodo VI – 02) 

Keterangan : 
A. Bank Indonesia 
B. Kantor Telkom 
C. Panin Bank 
D. Pompa Bensin 
E. Toko 
F. Bank Agung Asia 
G. Biro Pengiriman 
H. Toko 
I. Bengkel/Dealer 
J. Kantor Brigif 6 
K. Mess Brigif 6 
L. Kartika Theater 
M. Kantor Brigif 6 
N. Kantor Pembantu Gubernur 
O. Gereja 
P. Polres Surakarta 
Q. Kantor Pos  
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7. Gambar Benteng Vastenburg 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Gambar: 2 Beteng Vastenburg tampak depan 

(sumber : Gatot Nugroho 11.7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Gambar : 3 Beteng Vastenburg (bagian dalam timur) 

(sumber : dokumen pribadi. 2006) 
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No. Gambar : 4 Beteng Vastenburg Pintu Bagian Timur 

(Sumber : dokumen pribadi. 2006) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Gambar  : 5 Beteng Vastenburg bagian dalam barat 

(sumber : dokumen pribadi.2006) 
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B. MINISTRY COFFEE  

1. Lokasi 

Ministry coffee terletak di Jl. Prawirotaman no 15A Yogyakarta. Lokasi 
ini berada diantara kompleks kafe-kafe ataupun  geleri dan hotel-hotel 
kecil di daerah Krapyak dekat Parangtritis. Selain itu, lokasi ini sering 
dikunjungi pendatang baik domestik ataupun mancanegara sebagai tempat 
bersantai/rekreasi.  

2. Sejarah  

Coffee shop (ministry coffee) berdiri pada tanggaal 20 Agustus 2004. 
sebelumnya bangunan ministry Coffee adalah milik perorangan yang 
dipergunakan sebagai tempat tinggal yang kemudian berganti pemilik 
yaitu PT. BMF.  Pada akhirnya dialih fungsikan oleh PT BMF menjadi 
sebuah tempat usaha Coffee shop, Library dan Guest rooms. Minstry 
coffee merupakan perpaduan yang menarik antara coffee shop dengan 
fasilitas perpustakaan dan kamar tidur. Dimana para pengunjung bisa 
menikmati pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh ministry coffee. 
Menu-menu ringan sampai makanan inti (menu barat) ministry coffee ino 
mempunyai 4 lantai dan lantai ke 4 hanya difungsikan sebagai menara 
pandang.  

3. Jenis Menu 

Coffee shop ini khusus menyediakan menu-menu minuman khas kopi 
seperti coffee basic, black coffee, ekspression coffee, ice coffee, jeruce 
coffee dan lain-lain. (lebih dari 45 jenis minuman dimana 30 jenis 
berbahan dasar kopi). Disamping itu juga menyediakan makanan-makanan 
mulai dari advertiser (makanan pembuka) ; maincourt  (makanan inti) 
seperti sandwich fish / sandwish beef, soupe, salad ; dessert (makan 
penutup) seperti cake / sweet cake, salt cake.   

4. Sistem Operasional  

Buka : setiap hari (24 jam) 

Waktu : 06.00 – 14.00 WIB  

  09.00 – 17.00 WIB 

  12.00 – 20.00 WIB 

  17.00 – 24.00 WIB 

  24.00 – 08.00 WIB 

Dimana waktu kerja dibagi menjadi beberapa sift.  
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5. Struktur Organisasi Kepengelolaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT BMF 

Komisaris 

Direktur Direktur 
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Chief 
Main 
Main 
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Skema: Struktur Organisasi 

Sumber: Hasil survey di ministry coffee 

6. Sistem Pelayanan  

Order pelayanan = tamu datang langsung memilih tempat duduk dan 
pelayan akan mencatat pesanan, untuk kemudian dimasak dan disajikan. 

7. Organisasi Ruang dan Sirkulasi 

a. Organisasi Ruang  

Bangunan terdiri dari 3 lantai utama dan ditambah 1 lantai tambahan 

sebagai menara pandang. Dimana area publik tidak terpusat pada 

lantai satu, namun pada lantai 2 juga. Organisasi ruang berdasarkan 

sifatnya adalah :  

1). Area Publik (public room)  

a). Coffee Shop   à lantai 1 dan lantai 2 

b). Lobby    à lantai 1 

c). Counter   à lantai 1 

d). Perpustakaan  à lantai 2 

e). Indoor balcony à lantai 1 

2). Area Prifat ( Private room) 

a) Kamar tidur 

· Dealuxe room (2 kamar)  à lantai 1 

· Standart room (6 kamar) à lantai 1, lantai 2, lantai 3 
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Masing-masing kamar terdapat private balcony  

b) Reservair  

Pada tiap-tiap lantai terdapat reservior 

3). Area Servis (Service Room)  

a). Counter bar à lantai 1 

b). Food and Beverage à lantai 1 

4). Area Tambahan  

Gardu pandang à lantai 4 

b. Sirkulasi Ruang  

Menggunakan sistem sirkulasi langsung yang memberi keuntungan 

lebih banyak alternatif ruangan yang bisa dituju. Misal pada lantai 1 

dan lantai 2 terdapat void yang lebar untuk menampilkan kesan luas 

dan terbuka, kecuali pada area servis terdapat batas-batas masif untuk 

membedakan fungsi ruang dan pada area-area privat lainnya. namun 

bangunan tetap dalam satu kesatuan.  

8. Tema dan Karakteristik Ruang 

Tema dan karakteristik ruang pada ministry coffee ini adalah Cozy Art 
Deco. Dimana perancangan interior maupun bangunan dibuat senyaman 
mungkin hingga pengunjung merasa betah, bersantai sambil menikmati 
fasilitas-fasilitas yang disajikan seperti fasilitas buku-buku pada 
perpustakaan, juga dapat sebagai area gobrol sambil menikmati menu-
menu makanan ataupun minuman yang tersedia ataupun fasilitas menginap 
bagi pengunjung.  

9. Sistem Interior  

a. Pencahayaan  

Pencahayaan alami à cahaya matahari  

      (masuk melalui jendela)  
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Pencahayaan buatan à lampu Dowlight  

                                                         Lampu spotlight  

         Lampu gantung / hias 

         Table lamp (area Guesroom) 

 

 

 

b. Penghawaan  

Pada semua ruangan (kecuali) reservoir) menggunakan penghawaan 

buatan berupa AC, sedangkan pada koridor ataupun tangga luar 

menggunakan penghawaan alami.  

c. Akustik 

Pada umumnya untuk permasalahan akuistik di dalam ministry coffee 

yaitu sebatas mengurangi kebisingan cukup teratasi karena furnitur 

menggunakan bahan kayu dan sebagian besar kursi dilapisi busa dan 

upholstery. Ditambah denagn penerapan void yang lebar untuk 

mengurangi kebisingan.  

10. Unsur Pembentuk Ruang  

a. Lantai  

· Pada area coffee shop, library, guest rooms 

Menggunakan keramik / tegel warna hijau polos dan beberapa 

keramik / tegel bermotif pada pola perancangan lantai. 
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Menggunakan keramik / tegel ukuran 20 x 20 cm2 dengan model 

yang agak klasik untuk menciptakan atmosfer ruang yang cozy.  

· Pada tangga menggunakan panel kayu sebagai alasnya. 

· Pada lantai koridor menggunakan keramik warna coklat muda  

 (motif) ukuran 30 x 30 cm2 dengan pola diagonal pada perancangan  

 lantai. 

· Pada lantai taman menggunakan batu kali (lempengan) 

 

b. Dinding 

· Pada area Coffee shop 

Dinding finishing cat dinding warna kuning, hijau, cream. 

· Pada area Guest Room 

Dinding finishing cat dinding warna pink / biru / hijau / orange 

pada tiap-tiap kamar. 

· Pada area luar / outdoor 

Dinding finishing cat dinding warna orange  

c. Ceiling  

Pada ceiling menggunakan gypsum board finishing cat dinding warna 

cream.  Pada ceiling menonjolkan permainan level ceiling (beton). 

Pada area counter bar terdapat aksentuasi permainan ceiling berbentuk 

kurva bertingkat selebar ± 1 m. 

11. Elemen Estatis  

a. Warna dan Bahan 
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Warna yang digunakan adalah warna merah cerah salem antara lain 

kuning, orange, hijau, cream dan pink (pada area guestrooms). 

Bahan-bahan yang digunakan : 

Kayu mahoni finishing cat duco warna black coffee pada furniture rak 

perpustakaan, meja dan kursi pada area coffee shop (pada kursi 

dilapisi busa finishing upholstery warna cream dan oranye), couter 

bar, counter kasir, pada furniture quest room, sofa rotan pada area 

coffee shop.  

b. Furniture  

Furniture-furniture yang digunakan antara lain : 

1) Area Coffee shop  

· Meja  

· Kursi (single chair) 

· Sofa double dan meja 

· Pigura pajang 

· Rak pajang 

· Counter bar 

· Counter kasir  

2) Area Guestrooms 

· Tempat tidur (doubel bed) 

· Nakas 

· Lemari pakaian (wardrobe)  

· Kursi (single chair) 
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· Kursi dan meja taman (pada  balkon) 

· Table lamp 

3) Area Perpustakaan  

· Rak buku-buku 

· Kursi sofa dan meja baca 

 

 

 

Fasade Bangunan 

 

 

Gambar: Ministry Coffee 

Sumber: Dokumen Pribadi: 2006 

Lantai 1 

   

 

 

Gambar: Ministry Coffee 
Sumber: Dokumen Pribadi: 2006 

 
 

G. Lantai 1 
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Gambar: Coffee Shop 
Sumber: Dokumen Pribadi: 2006 

 
 
C. HOTEL SAHID RAYA SOLO 

 

1. Lokasi  

Hotel Sahid Raya Solo terletak di jalan Gajah Mada No. 82 

Surakarta.Lokasi ini terletak di antara komplek hotel-hotel kecil di daerah 

perkotaan di Surakarta. 
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No. Gambar:30 Tampak Bangunan Hotel Sahid Raya Solo 
(Sumber :Dokumen Pribadi , 2006) 

 

 

2. Aktivitas 

a. Lobby 

Petugas yang ada di lobby adalah receptionis dan konsierg (bill boy 

dan driver). 

Aktivitas yang mereka lakukan adalah melayani tamu yang akan 

datang. 

b. Pada Restaurant 

Aktivitas yang dilakukan adalah melayani tamu yang akan makan dan 

minum. Aktivitas tamu yang akan datang adalah duduk sambil makan/minum. 

3. Fasilitas 

Fasilitas yang ada pada Hotel Sahid Raya Solo: 

§ Terdapat 140 kamar 

§ Sekar Jagad Pub dan Karaoke 

§ Fitnes Center 

§ Ratu Ratih Cafe dan restaurant 
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§ Pedan Ball Room (Ruang Meeting) 

§ Kolam renang untuk anak dan dewasa 

 

 

 

 

 

4. Lobby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No.Gambar: 31.Gambar Lobby Hotel Sahid Raya Solo 

(Sumber: Dokumen Pribadi , 2006) 

 

a. Elemen Pembentuk Ruang. 

Lantai marmer dengan adanya pola lantai kombinasi granit. 

Dinding Finishing cat tembok warna krem. Langit-langit model joglo 

jawa dengan kayu multiplek finishing cat kayu didominasi warna 

putih dan emas. 

b. Interior Sistem 
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Pencahayaan alami: Cahaya matahari dari pintu utama yang terbuat 

dari kaca. 

Pencahayaan buatan: Spot Lamp, hanging lamp. 

Penghawaan buatan dengan AC Central. 

Akustik: Furniture kursi dengan bantalan busa, tanaman. 

 

 

 

5. Ratu Ratih Café dan Retaurant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.Gambar: 32 Reastaurant Hotel Sahid 
(Sumber: Dokumen Pribadi 2006) 
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No.Gambar: 33 Restaurant Hotel Sahid Raya 
(Sumber: Dokumen Pribadi 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.Gambar: 34 Kasir Restaurant Hotel Sahid 
(Sumber: Dokumen Pribadi 2006) 
 
 

a. Elemen Pembentuk Ruang 

Lantai marmer dengan kombinasi pola lantai granit. 

Dinding finshing cat tembok warna krem dan dihiasi wall lamp 

Langit-langit terbuat dari Gibsum Board. 

b. Interior Sistem 
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Pencahayaan alami: cahaya matahari dengan adanya dinding 

bagian depan restauran terbuat dari kaca. 

Pencahayaan buatan: hanging lamp, wall lamp. 

Penghawaan buatan: dengan menggunakan AC Central. 

Akustik alami: tanaman. 

Akustik buatan: langit-langit gibsum board, bantalan kursi. 

 

6. Aspek Suasana ( tema/ atmosfer) 

Atmosfer yang dimunculkan pada interior Hotel Sahid Raya Solo ini 

adalah tradisional jawa. 
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BAB IV 

ANALISA PERENCANAAN DAN PERANCANGAN INTERIOR LOBBY 

RESTAURANT DAN COFFEE SHOP PADA BANGUNAN KONSERVASI 

DI BENTENG VASTENBURG 

SURAKARTA 

 

POLA PIKIR DESAIN 
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Gambar : Skema Pola Pikir Desain 

PERENCANAAN LOBBY, RESTAURANT, COFFEE, SHOP 

Status Kelembagaan 

Status kelembagaan dari restaurant ini milik swasta. Dimana 

pengelolaanya secara penuh di dukung oleh Departemen Pariwisata dan 

dengan perijinan dari Perda serta Surat Gubernur perihal perijinan daerah 

tentang usaha rekreasi, hiburan dan  perdagangan. 

Lokasi 

Benteng Vastenburg terletak pada lahan yang strategis di kota Surakarta, 
dibatasi oleh : 
- Sebelah Utara Jalan Mayor Kusmanto 

- Sebelah Barat Jalan Jenderal Sudirman 

- Sebelah Selatan Jalan Mayor Sunaryo 

- Sebelah Timur Jalan Kapten Mulyadi. 

Benteng peninggalan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda ini memiliki 

pintu gerbang utama di sebelah barat menghadap Jalan Jenderal Sudirman. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar : Lokasi Benteng Vastenburg 
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BANK INDONESIA KANTOR 
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Orientasi 

Perencanaan restaurant ini diarahkan pada pengadaan bangunan yang 
mampu menampung semua kegiatan didalamnya yang memenuhi 
persyaratan dan layak sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat 
berlangsung dengan baik dan dapat mencapai target yang diharapkan. 

Kegiatan di dalam gedung merupakan orientasi utama dalam 

perancangan interior menyangkut para pengguna (pengunjung) aktifitas 

dan fasilitas yang tersedia sesuai dengan tuntunan kebutuhan dan strandar 

yang berlaku. 

Sekitar luar bangunan restaurant menjadi pertimbangan selanjutnya 

untuk memilih posisi strategis dan keadaan lingkungan. Bangunan 

restaurant ini direncanakan di lingkungan dalam kota dan berada dalam 

kawasan perkantoran pemerintah dan bisnis serta area perbelanjaan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar : Skema Orientasi Lobby, Restaurant & Coffee Shop 

 

 

 

Struktur Organisasi 

 

Perkant

Lobby, Restaurant, Perkant Pertokoan 
dan 

Pusat perbelanjaan dan 

Restaurant Manager 

Ass. Manager 

Chief Head Waiter 
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Gambar: Skema Struktur Organisasi 

Pendekatan Perancangan 

Jenis Ruang dan Fasilitas 

Ruang Publik 

Lobby 

Restaurant 

Coffee shop 

Ruang Seni Publik 

R. receptionis 

R. Kasir 

Stage 

R. Persiapan 
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Ruang Prifat 

R. Pengelola 

R. Teknisi (R.tata lampu & Kontrol) 

R. Keamanan 

 Ruang Service 

Dapur 

Lavatory 

Telepon box 

Gudang perlengkapan 

Gudang bahan makanan 

Pola Kegiatan/ Aktivitas 

Aktivitas Pengunjung 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Skema: Aktivitas Pengunjung 

Aktivitas Pengelola 

 

Telepon umum 

Lobby Receptionist 

Mencari Informasi 

Menitip Pesan 

Scating Area Duduk 

Toilet Ke kamar mandi / WC 

Restaurant / Coffee 
Shop 

Makan / minum 

Datang 
Menjalankan 

Pekerjaan Selesai Toliet Pulang Absen 
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Skema: Aktivitas Pengelola 

 

Organisasi Ruang  

Radial 

Memiliki Orientasi 

Efisien dalam pemakaian ruang 

Pencapaian titik tertentu mudah dan 

langsung 

 

b. Linear 

1) Organisasi ruang jelas dan terarah 

 

 

c. Grid 

1) Teratur dalam pengaturan ruang 

2) Mudah dimengerti 

3) Efisien tempat 

 

 

 

 

Bagan organisasi ruang 

 
Lobby 

Receptionis 
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Lay Out 

Dasar pendekatan ruang lobby 

Pertimbangan : 

1) Kenyamanan sirkulasi 

Dasar pendekatan ruang restaurant 

Pertimbangan : 

Kenyamanan sirkulasi 

Penataan lay out 

Kebutuhan penataan akustik 

Alternatif pemecahan : 

Penataan lay out dengan jarak furniture yan lebih lebar sesuai dengan 

kebutuhan pada restaurant 

Penyelesaian akustik yang mampu menunjang kebutuhan didalamnya. 
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Dasar pendekatan ruang coffee shop 

Pertimbangan : 

Kejelasan sirkulasi 

Penataan lay out 

Kebutuhan penataan akustik 

Alternatif pemecahan : 

Penggunakan meja yang memanjang (bar counter) untuk menghemat 

keluasan ruang dan sirkulasi. 

Penyelesaian akustik ruang yang mampu menunjang aktivitas. 

Menggunakan meja dan tempat duduk (sofa) untuk menambah 

kenyamanan pengunjung. 

 

Pola Sirkulasi 

Radial 

 

 

 

 

 

Linier 
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Kebutuhan Ruang 

Pada lobby, Restaurant dan Coffee Shop 

Pelaku Macam Kegiatan Kebutuhan Ruang 

Pengunjung Datang Lobby 

 Mencari informasi  

 Duduk menunggu  

 Makan atau minum Restaurant atau Coffee 

Shop 

 Buang air Lavatory 

Pengelola Datang  

 Ganti seragam Ruang ganti 

 Absen Ruang pegawai 

 Melakukan tugas Ruang service / Ruang 

Maintenace 

 Rapat Kantor 

Barang Pembelian  

 Penerimaan  

 Penyimpanan Gudang 

 Persiapan Pantry 

 Pengolahan Dapur 

 penyajian Dinning area 

Tabel: Program Kegiatan dan Kebutuhan Ruang pada Lobby, Restaurant,  
 Coffee Shop. 

 

Besaran Ruang 

Foyer 

Kapasitas diasumsikan menampung 0,5% maksimal  

Pengunjung maksimal : 1800 orang 
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standar berdiri  : 0,3 m2/orang 

Luas keseluruhan  : 1800 x 0,3 m2 x 0,5  m2 

    : 9 m2 

Lobby 

Kapasitas diasumsikan menampung 10 % maksimal  

Pengunjung maksimal : 1800 orang 

standar berdiri  : 0,3 m2/orang 

Luas keseluruhan  : 1800 x 0,3 m2 x 0,1  m2 

    : 54 m2 

R. Informasi 

Kapasitas diasumsikan menampung 0,1% maksimal  dengan 5% duduk 

Pengunjung maksimal : 2000 orang 

Luas keseluruhan  : 2000 x 0,01 m2 x 0,5  m2 x 1 m2 

    : 10 m2 

Area Service/ Tempat Duduk 

Daya tampung maksimal 3000 dengan asumsi area menggunakan meja 

yang menurut Architek data mempunyai standar luas : 3,05 m2 

Area tempat makan  : 3000 x 3,05 m2 x 0,3 m2 : 2745 m2 

Standar duduk  : 0,3 m2/ orang 

    : 3000 x 0,15 : 1500 m2 

    : 156 m2 

total   : 2745 m2 + 156 m2: 2901 m2 

lavatori   : standar luasan (NAD) 
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1 wc   : 1,20 m2 x 0,80 m2 

1 vr   : 0,80 m2 

1 wg   : 0,90 m2 

1 Dr   : 3,00 m2 

Lavatori Pria  : (2 x 0,96 m2) + (4 x 0,80 m2) +  

  (3 x 0,90m2) +  flow 60 % 

: 12,5 m2 

Lavatori wanita  : (4 x 0,96 m2) + (4 x 0,90 m2) + (2 x 3 m2) +  

  flow 60 % 

: 221,5 m2 

 Luas lavatori  : 12,5 m2 + 21,5m2 = 34 m2 

Area counter  : 2901 m2 x 0,3 m2 x 0,5 m2 x 0,05 m2 

    : 21,75 m2 

Total semua area pelayanan makan dan minum 

: 2901 m2 + 34 m2 + 22 m2 = 2957 m2 

Ruang service 

Dapur 

Luas area dapur 50 % luas ruang utama 

: 50 % x 2957 m2 

: 1478,5 m2 

: 1479 m2 

Gudang makanan 

Diasumsikan seluas ±100 m2 
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Gudang  perlengkapan  

Diasumsikan seluas  ±100 m2 

Luas keseluruhan area service 

= 1479 m2 + 100 m2 

Area Privat 

Ruang pengelola 

Kapasitas untuk 5 koordinator dan 8 staff dan untuk 4 orang tamu 

Standar ruang per orang : 2,46 m2 / orang 

Luas : 2,46 m2 x 17 + flow 30 % 

 : 71,82 m2 

Ruang ganti (loker) 

Diasumsikan ±100 m2 

Luas keseluruhan  : 71,82 m2 + 60 m2 

    : 131, 82 m2 

Area Pendukung 

Fasilitas pendukung 

Diasumsikan per ruang aktivitas ±3 m2 

Standar ruang per orang 

: 2,46 m2 / orang (Architec Data) 

Fasilitas 

ATM 

Telepon umum 

Total luas area fasilitas 
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: 3 m2  x 2,46 m2  x 4 (jumlah fasilitas) 

: 29 x 52 m2 

(Sumber: NAD & TTS) 

Utilitas 

Merupakan sistem instalasi dan peralatan bangunan yang dibutuhkan 

dalam sistem pelayanan lingkungan terpadu yang diselenggarakan oleh 

instansi terkait agar lingkungan dapat berfungsi secara optimal sesuai 

kebutuhan. Hal-hal tersebut bertujuan untuk menjaga estetika lingkungan, 

dengan sistem pelayanan, perbaikan dan perawatan yang mudah. 

Utilitas disini berkaitan dengan : 

Pengadaan air bersih pada ruang servis 

Pengaliran ari limbah dari ruang servis 

Jaringan instalasi listik dan telpon pada semua ruang yang memerlukan 

(pada bagian-bagian tertentu) 

Pengolahan usaha yang berkaitan sistem penghawaan. 

 

 

 

Hubungan antar ruang 

a. Hubungan Makro 

1) Pola hubungan ruang 

 

 

 

 

 

Lobby 
+ x 
+ 
x 

- 

x 
- - 

- 
- 

+ 

+ + 
+ x x - 
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+ 

- 
- 
+ 

- 
- 

- + 
+ 

x 

Restaurant 
Lavatory 

R.Pegawai 
R. Maintenance 

Pantry 

Dapur 

Gudang 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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2) Berdasarkan kelompok organisasi ruang 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

+ = Hubungan langsung 

- = Hubungan tidak langsung 

x = Tidak ada hubungan 

 

b. Hubungan Mikro  

1) Pada Lobby 

 

 

 

 

 

 

 

2) Pada Restaurant 
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Keterangan : 

+ = Hubungan langsung 

- = Hubungan tidak langsung 

x = Tidak ada hubungan 

 

3) Pada Coffee Shop 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

+ = Hubungan langsung 

- = Hubungan tidak langsung 

x = Tidak ada hubungan 

 

c. Pola Hubungan Antar Ruang 

 

 

 

 

 

 

 

Mainten
ance 

Ruan
g 
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Restaur
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Skema: Pola Hubungan Antar Ruang 

 

Zoning, Grouping, dan Sirkulasi  

Alternatif 1 

Zoning 

Publik: 1, 2, 3 

Semi publik: 7, 8 

Privat: 4 

Servis: 5, 6 

  

 

  

 

 

 

 

Grouping 

1: Lobby 

2: Restaurant 

3: Coffee Shop 

4: Ruang pegawai/kantor 

5: Pantri 

6: Dapur 

7: Toilet 

1 

2 4 

3 

7  8 

5 
6 

1 

2 4 

3 5 
6 

7  8 
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8: Gudang 

 

 

Sirkulasi 

= Sirkulasi Pengunjung 

= Sirkulasi pegawai 

 

 

 

 

 

 

Alternatif 2 

Zoning 

 

 

 

 

 

Publik: 1,2,3 

Semi publik: 7,8 

Privat: 4 

Service: 5,6 

Grouping 

 

 

 

 

 

1. Lobby 

2. Restaurant 

1 2 

3 4 

5 
6 

7  8 

1 2 

3 

5 
6 

7  8 3 
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3. Coffee shop 

4. Ruang Pegawai/kantor 

5. Pantri 

6. Dapur 

7. Toilet 

8. Gudang 

Sirkulasi 

 

= Sirkulasi Pengunjung 

= Sirkulasi pegawai 

 

 

 

 

KONSEP PERANCANGAN 

Konsep dan Tema Perancangan 

Dalam suatu perancangan desain interior, tema memegang peranan yang 

penting, karena dapat memberikan suatu suasana tertentu dan membentuk 

karakter ruangan tertentu. 

Sebuah tema harus dapat menjawab dan memberikan pemecahan bagi 

permasalahan desain, sehingga tampilan desain yang dihasilkan dapat 

memenuhi tuntutan kegiatan dan fungsi ruang yang sesungguhnya. 

Yang perlu kita ketahui pula bahwa pada dasarnya tema dalam desain 

interior terdiri dari dua bentuk yaitu tema sebagai konsep dan etma sebagai 

dekoratif tema. 

Konsep adalah suatu ide, gagasan, pengertian yang ada di dalam 

pikiran manusia, betapapun konsep tersebut kecil, belum lengkap ataupun 
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kurang detail, namun konsep bagaimanapun juga, merupakan serangkaian 

pikiran yang paling pertama dari suatu proyek. Dapat dikatakan pula 

bahwa konsep itu adalah suatu gagasan yang sering muncul secara spontan 

dan mugkin diterima secara ringkas. Ini adalah suatu generalisasi yang 

dilihat dalam mata pikiran secara keseluruhan tanpa bagian-bagian 

khususnya. 

Dalam konsep desain interior seharusnya dicari sesuatu yang ideal, 

tetapi hanya dalam bentuk-bentuk batasan yang dihasilkan dari kenyataan-

kenyataan dalam syarat-syarat program atau tuntutan dari pembatasan-

pembatasan rencana ruang yang ada. Konsep desain interior yang valid 

tidak dapat muncul jika tidak dari tuntutan program danjuga dari rencana 

program yang ada. Sehingga konsep desain interior yang dapat memenuhi 

tuntutan dan menjawab permasalahan-permasalahan ruang adalah konsep 

interior yang benar. 

Ada suatu bahaya yang menganggap penggunaan tema sebagai 

pengganti untuk konsep, karena sering dimaksudkan dan diartikan sebagai 

tema dekoratif saja. 

Pada perancangan restaurant uini dititik beratkan pada satu tokoh 

Herman Thomas Karsten. Thomas Karsten adalah insinyur arsitek lulusan 

Technishe Hooges Chool di Delft. Pada tahun 1904 dan wakil ketua 

Chancellor di Univeritas Amsterdam. Pada tahun 1908 Karsten menjadi 

anggota pengurus bagian perumahan dari organisasi yang memegang 

peranan penting dalam masalah perumahan dan perencanaan kota tersebut. 

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



xx 

xx 

Pada akhir tahun 1914 Thomas Karsten meninggalkan Belanda 

menuju Indonesia. Pada tahun 1930 membangun sebuah kantor SMN 

(Stoomvart Nederland) perusahaan pelayanan pada masa kolonial Belanda 

di kawasan pusat kota Semarang. Sejak saat itu Karsten mulai membangun 

gedung-gedung, dan kebanyakan pada bangunan-bangunan Karsten 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 

Mempunyai kolom silinders dan relatif besar, 

Pintu masuk biasanya ditandai dengan Porah (Konstruksi menempel pada 

bangunan, menandai digunakan untuk pintu masuk), 

Pada elemen pengisi ruang (pencahayaan) banyak menggunakan lampu-

lampu gantung, 

Pada dinding bangunan dalam gedung Karsten lebih banyak menggunakan 

kaca sehingga tampak transparan. 

Sebenarnya Karsten masih mempunyai banyak cita-cita dalam 

merencanakan kota. Tapi Karsten dihadapkan pada masalah kurangnya 

tenaga terampil. Ia menginginkan peningkatan dalam pendidikan dan 

teknik. Atas usaha suatu komite teknik ia mengambil bagian dalam kuliah 

perencanaan kota di ITB Bandung. Akan tetapi karean invasi Jepang, 

Karsten hanya sempat menjadi profesor selama 6 bulan (1941-1942). 

Nasib Arsitek yang banyak berjasa dalam pembangunan kota-kota di 

Indonesia ini tidak semulus yang diinginkan. Pada tahun 1945 ia 

meninggal dalam interniran Jepang di Cimahi. (Yunianto Su mallya: 39-

52) 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa arsitektur Kolonial 

Belanda adalah sebuah bangunan unik peninggalan Belanda saat menjajah 

Indonesia. Utnuk menimbulkan atmosfer Kolonial Belanda pada 
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perancangan Interior bangunan konservasi di Benteng Vastenburg ini, 

maka akan dihadirkan elemen pembentuk ruang, elemen pengisi ruang dan 

elemen estetis yang mengacu pada tema kolonial Belanda. 

a. Aspek Suasana  

Untuk mewujudkan suasana dari tema yang diinginkan yaitu 

Kolonial Belanda maka akan dilakukan hal-hal sebagai berikut : 

Pada lobby, restaurant dan coffee shop menggunakan penghawaan 

alami. 

Untuk menyambut para tamu pada lobby terdapat furniture dan elemen-

elemen pengisi ruang yang sesuai dengan tema. 

 

Operasional Lobby, Restaurant dan Coffe Shop 

Lobby 

Pelayanan lobby buka mulai pkl 06.00 sampai 24.00 

Restaurant 

Ada banyak restaurant dengan berbagai masakan yang masih sering 

dikunjungi. Ditinjau dari prospek pengusaha, maka dapat dikatakan 

cukup baik sebagai alternatif usaha yang mendatangkan finansial. 

Ada 2 golongan restaurant yang berkapasitas besar di Surakarta : 

Kapasitas 200-400 seats : 

Mataram restaurant, Adem Ayem Restaurant. Timlo Solo 

Restaurant dan Bengawan Restaurant. 

Restaurant ini dapat di pesan untuk pesta dalam jumlah sedang. 
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Kapasitas 400-600 seats 

Orient Restaurant dan Diamond Restaurant. Dapat dipesan untuk 

resepsi pernikahan atau pesta dalam jumlah besar. (Wirawan 

W.h:V-15-16) 

Atas dasar data-data diatas, dapat diambil perbandingan dan 

ditentukan kapasitas restaurant yang akan direncanakan yaitu kapasitas 

anatara 200-400 seat yang lebih feasible untuk pengusaha di Surakarta 

tidak terlalu besar. 

- Pelayanan restaurant buka mulai 06.00 sampai dengan 24.00. Cara 

pelayanan dengan self servis (prasmanan). Cara penyajian ini cocok 

untuk jumlah tamu yang banyak. 

Ciri-ciri pelayanan prasmanan sebagai berikut : 

- Semua makanan berikut alat makannya serta soup cup ditaruhkan 

dan diatur dengan baik di atas meja, dimana meja dihiasi supaya 

kelihatan menarik. 

- Untuk memudahkan tamu mengambil makanan, pada setiap 

makanan tersebut di atas kita sertakan alat yang sesuai. 

- Tamu mengambil sendiri makanan dari meja buffet. 

- Semua alat makan termasuk gelas-gelas untuk minum disiapkan 

secara lengkap di atas meja tamu pada waktu sebelumnya. 

- Pramusaji hanya bertugas untuk mengambil alat makan yang kotor 

dan mengambil makanan dari bagian pengolahan makanan apbila 

ada makanan di atas meja buffet yang ditinggal sedikit atau habis. 
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- Di belakang meja buffet harus ada petugas dari bagian pengolahan 

makanan untuk memberikan keterangan tentang makanan yang 

dihidangkan kepada tamu yang menanyakan atau juga untuk 

memotong/ membuat porsi makanan yang datang dari bagian 

pengolahan makanan dalam keadaan utuh. 

Coffee Shop 

Pelayanan coffee shop buka 24 jam. 

Jenis menu yang dihidangkan adalah menu a la carte. 

A la carte adalah daftar makanan dialam menu yamg mana masing-

masing jenis makanan dapat diorder, dipersiapkan dan diberi harga 

yang terpisah. Pada jenis menu seperti ini tersedia daftar makanan 

yang dari makanan pembangkit selera, makanan utama, dan makanan 

penutup dan juga jenis-jenis minuman lainnya. (Dennis R & John A, 

1994: 245). 

Sistem pelayanan dengan counter servis dan tray servis. 

Counter Service : 

Merupakan suatu pelayanan tidak resmi dan banyak terdapat di 

restaurant-retaurant yang tidak mahal, sebagai contoh untuk pada pool 

snack bar. Pelayanan yang cepat dengan pergantian (turnover) yang 

tinggi adalah tujuan dari pelayanan ini, sebab dengan jumlah pembeli 

yang silih berganti dalam jumlah yang banyak walau harganya murah 

maka penghasilan total akan cukup tinggi. Para tamu untuk pelayanan 

ini dilayani dengan sedikit berbicara dan setelah selesai lalu ganti 
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dengan pengunjung yang lain. Menu-menu di gambar pada dinding 

dengan gambar yang cukup besar sehingga orang dapat memilih 

dengan mudah dan menunjuk menu yang diinginkan. Di belakang 

counter adalah tempat memproduksi makanan, mempersiapkan 

makanan sekaligus bertindak sebagai kasir, tamu dapat memilih meja 

sendiri. 

Tray Service : 

Adalah menyajikan makanan melalui sebuah nampan (baki) besar. Di 

atas nampan terdapat makanan dan minuman yang telah dipesan. 

Pelayanan jenis ini merupakan pelayanan informal (tidak resmi). 

(Martinus A, 2000: 15)  

Unsur Pembentuk Ruang 

a. Lobby 
 Persyaratan Alternatif 

Lantai Kuat menahan beban, 

tahan gesek, tidak licin, 

menarik, mendukung 

tema, mozaik dipilh 

warna terang sebagai 

point of interest 

Marmer, keramik 

Dinding Mudah dalam perawatan, 

mendukun tema, banyak 

alternatif warna 

Cat tembok, Kaca, batu 

alam 

Langit-langit Mudah dalam perawatan, 

menarik, mendukung 

tema, kaya desain, motif 

dan warna, bagian pintu 

Gibsum board, kayu, 

multiplek, triplek, 

Lambesering 
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depan diberi penurunan 

untuk kesan mengundang 

tamu 

Tabel: Unsur Pembentuk Ruang Lobby 
 

b. Restaurant 

 Persyaratan Aalternatif 

Lantai Kuat menahan beban, tidak 

licin, menarik, mendukung 

tema, mudah untuk dibersihkan 

Marmer, kayu 

Dinding Mudah dalam perawatan, 

mendukung tema, kaya desain, 

motif dan warna, tampak dair 

ruangan 

Cat tembok, Kaca, 

batu alam 

Langit-langit Mudah dalam perawatan, 

menarik, mendukung tema, 

kaya desain, motif dan warna 

Gibsum board, kayu 

Tabel: Unsur Pembentuk Ruang Restauran 

 
c. Coffee Shop 

 Persyaratan Alternatif 

Lantai Kuat menahan beban, 

tidak licin, menarik, 

mendukung tema, mudah 

untuk dibersihkan 

Kayu/parquet 

Dinding Mudah dalam perawatan, 

mendukung tema, kaya 

desain, motif dan warna, 

tampak dari luar ruangan 

Cat tembok, Kaca, batu 

alam 

Langit-langit Mudah dalam perawatan, 

menarik, mendukung 

Triplek, kayu/gipsum 

board 
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tema, kaya desain, motif 

dan warna 

Tabel: Unsur Pembentuk Ruang Coffee Shop 

 
Interior Sistem  

a. Lobby 

 Alami Buatan 

Pencahayaan Sinar matahari Hanging lamp, spot light, 

down light 

Penghawaan Dengan bukaan pintu, 

jendela dan ventilasi 

AC 

Akustik Diterapkan pada 

komponen pembentuk 

ruang dan pengisi ruang 

Elemen estetis tanaman, 

kayu 

Tabel: Interior Sistem Lobby 

b. Restaurant 

 Alami Buatan 

Pencahayaan Sinar matahari Hanging lamp, wall 

lamp, spot light, down 

light 

Penghawaan Dengan bukaan pintu 

jendela dan ventilasi 

 

Akustik Diterapkan pada elemen 

pembentuk ruang dan 

pengisi ruang 

Elemen estetis ruang 

Tabel: Interior Sistem Restaurant 

 

c.  Coffee Shop 

 Alami Buatan 

Pencahayaan Sinar matahari Hanging lamp, spot light, 
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down light 

Penghawaan Dengan bukaan pintu, 

jendela dan ventilasi 

 

Akustik Diterapkan pada elemen 

pembentuk ruang dan 

pengisi ruang 

Elemen estetis tanaman, 

kayu 

Tabel: Interior Sistem Coffee Shop 

 

Warna dan Elemen Estetis 

a. Warna 

Warna adalah bagian integral dari semua bahan arsitektural dan 

warna ditambahkan guna memberi pengaruh khusus. Warna dapat 

memperjelas bentuk, mengoreksi kesalahan, memperindah objek, 

memberi pengaruh pada manusia yang tinggal di dalamnya dan 

meghubungkan pandangan manusia. (J. Oei Tek Han, 1986: 38) 

Efek warna sangat menentukan bagi suatu ruang dan perabot. Ia 

seolah-olah memberi pakaian berwarna pada benda-benda dan 

menonjolkan bentuknya agar lebih jelas. Kesan hidup dan suasana 

suatu ruang sangat ditentukan oleh warna. (Fritz Wilkening, 1993:59) 

Dalam perancangan interior lobby, restaurant, dan coffee shop 

pada bangunan konservasi di Benteng Vastenburg ini banyak 

menggunakan warna terang sebagai pendukung atmosfer tema 

Kolonial Belanda, tetapi tidak memungkinkan juga untuk 

menggunakan warna-warna lain sebagai aksen estetis. Penerapan 

warna-warna lain tersebut tentu juga mempertimbangkan karakter 

warna yang ditimbulkan terhadap ruang, tema dan juga faktor 

kenyamanan. 

Karakter Warna 
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Warna Sifat 

Merah Memberi kesan hangat, gembira, semangat, dramatis, 

ramah, berani dan tegas 

Merah 

jambu 

Memberi kesan kelembutan dan menampakkan 

kemudahan 

Jingga Memberi kesan hangat, ceria dan merupakan warna 

sosial 

Kuning Memberi kesan sejuk, menyegarkan dan memberi 

keceriaan 

Biru Memberi kesan sejuk, memberi ketenangan dan 

menunjkkan kesabaran 

Coklat 

 

Memberi kesan hangat dan santai 

Hitam Memberi kesan misterius dan kelam 

Putih Memberi kesan tenang dan netral, bila dipadu dengan 

warna lain akan menimbulkan kesan ceria 

Abu-abu Memberi kesan dingin dan membosankan, apabila 

dipadu dengan warna lain dapat mengurangi kesan 

tersebut 

Tabel: Karakter Warna 

(Sumber: Joseph D.C, Julius P, Martin Z, 1992: 998) 

 

b. Elemen Estetis 

Fungsi elemen estetis adalah untuk melengkapi permukaan menurut 

faktor penampilan. Dalam perancangan lobby, restaurant, dan coffee shop 

pada bangunan konservasi di benteng ini akan digunakan elemen estetis: 

Pada lantai Pada dinding Pada langit-langit 

Pola lantai Wall lamp Lampu gantung, dekorasi 

ceiling 

Tabel: Penggunaan elemen estetis pada elemen pembentuk ruang 
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Selain itu juga digunakan unsur dekorasi berupa penggunaan tanaman-

tanaman sebagai pendukung tema, pada hakekatnya tanaman berfungsi 

sebagai: 

- Pengisi ruang-ruang yang dianggap kosong 

- Sebagai aksen dekorasi 

- Sebagai pelindung pandangan dan cahaya 

- Sebagai penghambat rambatan suara 

- Membuat pelunakan struktur bangunan 

Kelemahan tanaman sebagai unsur elemen estetis terletak pada faktor 

perawatannya dan untuk mengatasi hal ini sebagian akan digunakan 

tanaman imitasi. 

 Sistem Keamanan dan Pengamanan 

Untuk memperoleh keamanan yang diharapkan maka sebuah restaurant 

selain terdapat petugas security (satpam) sebaiknya juga terdapat CCTV 

(Close Circuit Televition) yaitu suatu alat yang berfungsi untuk memonitor 

suatu ruangan melalui layar televisi/monitor, yang menampilkan gambar dari 

rekaman kamera yang dipasang di setiap sudut ruangan (biasanya 

tersembunyi) yang diinginkan oleh bagian keamanan. Sistem keamanan ini 

terbatas pada gedung tersebut (closed). Semua kegiatan di dalamnya dapat 

dimonitor di suatu ruangan security. CCTV dapat bekerja 24 jam sesuai 

dengan kebutuhan. Setiap gambar dapat ditayang ulang pada posisi waktu 

yang diinginkan oleh operator. Karena bersifat rahasia, maka peletakan 

kamera dan tempat monitor diatur oleh bagian security. (Dwi Tenggoro, 2000: 

88) 

Dalam sistem ini, peralatan yang diperlukan adalah: 

- Kamera 
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- Monitor televisi 

- Timelaps video recorder 

- Ruangan security 

Sistem pengamanan pada hotel terhadap bahaya kebakaran biasanya 

menggunakan alat pengontrol kebakaran mekanis yaitu: 

1. Fire alarm, yaitu alarm kebakaran 

otomatis yang akan berbunyi secara 

otomatis jika ada api atau 

temperatur mencapai suhu 135 

derajat Celcius sampai 160 derajat 

Celcius. Dipasang pada tempat 

tertentu dengan jumlah yang 

memadahi. 

2. Automatic sprinkler, pemadam 

kebakaran dalam suatu jaringan 

saluran yang dilengkapi dengan 

kepala penyiram. Kebutuhan air 

ditampung pada reservoir dan 

radius pancuran 25 meter 

 

3. Fire hidrant, yaitu sistem yang 

menggunakan daya semprot air 

melalui selang sepanjang 30 meter 
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yang diletakan dalam kotak dengan 

penutup ditempat yang strategis. 

4. Fire estinghuiser, adalah alat pemadam kebakaran portable yang 

berjarak 30 m dengan lebar memadahi dan konstruksi tahan api 

gambar: Sistem pengamanan terhadap bahaya kebakaran 

(Sumber: Dwi T, 2000:  29-45). 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DESAIN 

 

PERENCANAAN 

 Proyek yang direncanakan adalah lobby, restaurant dan coffee shop 

pada bangunan di Benteng Vastenburg Surakarta. Lokasi ini dipilih karena 

memiliki potensi sebagai pusat kota/ jantung kota Solo. 

Pada bab-bab terdahulu telah diuraikan dalam perencanaan ini dititik 

beratkan pada ruang lobby, restaurant dan coffee shop. Hal ini dilakukan 

dengan dasar pertimbangan daerah tersebut merupakan arca publilk sehingga 

diperlukan perencanaan yang matang karena memiliki kompleksitas 

permasalahan yang cukup tinggi. 

Pada perencanaan ini bertujuan untuk menciptakan suasana kolonial 

Belanda yang dapat menjadi daya tarik para pengunjung yang sedang 

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



xxxii 

xxxii 

berekreasi atau berelaksasi. Restaurant dan coffe shop yang direncanakan 

adalah informal dining area. Pada restaurant spesialis makanan/ masakan khas 

Indonesia dengan sistem pelayanan self service/ prasmanan. Pada coffee shop 

menghidangkan menu makanan dan minuman ringan yang cepat saji. 

Tema perancangan interior lobby, restaurant, coffee shop pada bangunan 

konservasi ini adalah kolonial Belanda. Dimana tema kolonial Belanda ini 

disesuaikan dengan bangunan yang ada di Benteng Vastenburg. Maka pada 

elemen-elemen pembentuk dan pengisi ruang didesain mengacu pada tema 

kolonial Belanda. 

KONSEP 

Organisasi Ruang Menurut Objek Perancangan. 

a. Kelompok ruang publik : 

- Ruang receptionis/ front desk 

- Seating area 

- Dinning area 

- Sovenir shop 

b. Kelompok ruang semi publik 

- Lavatory 

- Gudang makanan 

c. Kelompok ruang privat 

- Ruang kasir 

- Ruang untuk pegawai 

- Kantor  
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- Ruang ganti pegawai (lockers) 

- Toilet  

d. Kelompok ruang servis 

- Dapur 

- Pantry 

 

 

 

 

Aktifitas dan kebutuhan furniture 

Ruang Aktifitas Macam Furniture 

Lobby - Mencari informasi 

 

- Menitipkan pesan 

- Duduk menunggu 

 

- Pengelola front office bekerja 

 

- Ke toilet 

- Meja receptionis 

- Kursi receptionis 

 

- Kursi tunggu 

- Meja tunggu 

- Meja kerja 

- Kursi kerja 

Restaurant - Memesan makanan/ minuman 

- Menikmanti makanan/ minuman 

- Membayar 

 

- Penyimpanan bahan makanan 

- Pengolahan bahan makanan 

- Pengelola food & baverage bekerja 

- Rest room pegawai 

- Ke toilet 

- Meja makan 

- Kursi makan 

- Meja kasir 

- Kursi kasir 

- Rak gudang 

- Kitchen set 

- Meja kerja 

- Kursi kerja 

- Almari kabinet 

Tabel  Aktifitas dan Kebutuhan Furniture 
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Elemen Pembentuk Ruang 

Lantai Dinding Langit-langit 

Ruang Persyaratan Alternatif Persyaratan Alternatif Persyaratan Alterantif 

Lobby Kuat menahan 

beban, tahan 

gesek, tidak 

licin, menarik, 

mendukung 

tema, marmer 

dengan warna 

yang natural 

sebagai point 

of interest 

Parquet, 

keramik 

Mudah dalam 

perawatan, 

mendukung 

tema, banyak 

alternatif warna 

Cat 

tembok. 

Mudah dalam 

perawatan, 

menarik, 

mendukung 

tema, kaya 

desain, motif 

dan warna, 

pada pintu 

depan terdapat 

penurunan 

sebagai kesan 

menyambut 

tamu yang 

datang 

Gibsum 

board, kayu, 

multiplek, 

lambersering 

Restaurant Kuat menahan 

beban, tidak 

licin, menarik, 

mendukung 

Marmer, 

parquet 

Mudah dalam 

perawatan, 

mendukung 

tema, kaya 

Cat 

tembok 

Mudah dalam 

perawatan, 

menarik, 

mendukung 

Gibsum 

board, 

multiplek 

kayu 
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tema, mudah 

untuk 

dibersihkan 

desain, motif 

dan warna, 

terlihat dari luar 

ruangan 

tema, kaya 

desain, motif 

dan warna 

Coffee 

shop 

Kuat menahan 

beban, tidak 

licin menarik 

mendukung 

tema, mudah 

dibersihkan 

Kayu/parquet Mudah dalam 

perawatan, 

mendukung 

tema, kaya 

desain, motif 

dan warna, 

terlihat dari luar 

ruangan 

Cat 

tembok 

Mudah dalam 

perawatan, 

menarik, 

mendukung 

tema, kaya 

desain, motif 

dan warna 

Triplek, 

kayu solid, 

lambersering 

Tabel : Elemen Pembentuk Ruang 

 

Interior Sistem 

Ruang Pencahayaan Penghawaan Akustik 

Lobby Alami: Sinar matahari  

Buaatan: hanging lamp, 

sport light, down light 

Alami: dengan 

bukaan pintu, 

jendela dan ventilasi 

Buatan: diterapkan pada 

elemen pembentuk 

ruang dan pengisi 

ruang. 

Alami: elemen estetis 

tanaman 

Restaurant Alami: sinar matahari 

Buatan: hanging lamp, 

wall lamp, spot light, 

down light 

Alami: dengan 

bukaan pintu, 

jendela dan ventilas 

Buatan: diterapkan pada 

komponen pembentuk 

ruang dan pengisi 

ruang. 

Alami: elemen estetis 

tanaman 

Coffee 

shop 

Alami: sinar matahari 

Buatan: hanging lamp, 

spot light, down light 

Alami: dengan 

bukaan pintu, 

jendela dan ventilasi 

Buatan: diterapkan pada 

komponen pembentuk 

ruang dan pengisi 

ruang. 

Alami: elemen estetis 
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tanaman 

Tabel : Interior Sistem 

Sistem Keamanan dan Pengaman 

Keamanan dan pengamanan merupakan hal yang sangat penting 

dalam suatu bangunan komplek. Untuk memperoleh keamanan yang 

diharapkan maka sebuah bangunan konservasi yang digunakan untuk 

restaurant selain terdapat petugas security (satpam) sebaiknya juga 

terdapat CCTV (Close Circuit Television) yaitu suatu alat yang berfungsi 

untuk memonitor suatu ruangan melalui layar televisi/monitor, yang 

menampilkan gambar dari rekaman kamera yang dipasang disetiap sudut 

ruangan (biasanya tersembunyi) yang diinginkan oleh bagian keamanan. 

System keamanan ini terbatas pada gedung tersebut (closed). Semua 

kegiatan didalamnya dapat diminitor di suatu ruangan security. CCTV 

dapat bekerja 24 jam sesuai dengan kebutuhan. Setiap gambar dapat 

ditayang ulang pada posisi waktu yang diinginkan oleh operator. (Dwi 

Tenggoro, 2000 : 88). 

Dalam system ini, peralatan yang diperlukan adalah : 

· Kamera 

· Monitor TV 

· Timelaps video recorder 

· Ruangan security 

Sistem pengamanan pada bangunan restaurant terhadap bahaya kebakaran 

biasanya menggunakan alat pengontrol kebakaran mekanis yaitu : 
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1). Fire alarm, yaitu alarm kebakaran otomatis yang 

akan berbunyi secara otomatis jika ada api atau 

temperatur suhu mencapai 135 derajat Celcius 

sampai 160 derajat Celcius. Dipasang pada 

tempat tertentu dengan jumlah yang memadahi. 

2). Automatic sprinkler, pemadam kebakaran dalam 

suatu jaringan saluran yang dilengkapi dengan 

kepala penyiram. Kebutuhan air ditampung pada 

reservoi dan radius pancaran 25 meter persegi 

 

3). Fire hidrant, yaitu sistem yang menggunakan 

daya semprot air melalui selang sepanjang 30 

meter yang diletakkan pada kotak dengan 

penutup ditempat strategis. 

4). Fire estinghuiser, adalah alat pemadam kebaran portable yang 

berjarak 30 m dengan lebar memadahi dan konstruksi tahan api. 

Gambar: Sistem pengamanan terhadap bahaya kebarakaran 

(sumber: Dwi T, 2000: 29-45) 

 Warna dan Elemen Estetis 

Warna  

Dalam perancangan interior lobby, restaurant, dan coffee shop 

pada bangunan konservasi di Benteng Vastenburg ini banyak 

menggunakan warna terang sebagai pendukung atmosfer tea Kolonial 
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Belanda, tetapi tidak memungkinkan juga untuk menggunakan warna-

warna lain sebagai aksen estetis. Penerapan warna-warna lain tersebut 

tentu juga mempertimbangkan karakter warna yang ditimbulkan 

terhadap ruang, tema dan juga faktor kenyamanan. 

Karakter Warna 

Warna Sifat 

Merah Memberi kesanhangat, gembira, semangat, dramatis, 

ramah, berani dan tegas 

Merah jambu Memberi kesan kelembutan dan menampakkan 

kemudahan 

Jingga Memberi kesan hangat, ceria dan merupakan warna 

sosial 

Kuning Memberi kesan sejuk, menyegarkan dan memberi 

keceriaan 

Biru Memberi kesan sejuk, memberi ketenangan dan 

menunjkkan kesabaran 

Coklat 

 

Memberi kesan hangat dan santai 

Hitam Memberi kesan misterius dan kelam 

Putih Memberi kesan tenang dan netral, bila dipadu dengan 

warna lain akan menimbulkan kesan ceria 

Abu-abu Memberi kesan dingin dan membosankan, apabila 

dipadu dengan warna lain dapat mengurangi kesan 

tersebut 

Tabel: Karakter warna 
(Sumber: Joseph D.C, Julius P, Martin Z, 1992: 998) 
 

Elemen Estetis 
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Fungsi elemen estetis adalah untuk melengkapi permukaan 

menurut faktor penampilan. Dalam perancangan lobby, restaurant, dan 

coffee shop pada bangunan konservasi di benteng ini akan digunakan 

elemen estetis: 

Pada lantai Pada dinding Pada langit-langit 

Pola lantai Wall lamp Lampu gantung, dekorasi 

ceiling 

Tabel: Penggunaan elemen estetis pada elemen pembentuk ruang 

Selain itu juga digunakan unsur dekorasi berupa penggunaan 

tanaman-tanaman sebagai pendukung tema, pada hakekatnya tanaman 

berfungsi sebagai: 

- Pengisi ruang-ruang yang dianggap kosong 

- Sebagai aksen dekorasi 

- Sebagai pelindung pandangan dan cahaya 

- Sebagai penghambat rambatan suara 

- Membuat pelunakan struktur bangunan 

Kelemahan tanaman sebagai unsur elemen estetis terletak pada faktor 

perawatannya dan untuk mengatasi hal ini sebagian akan digunakan 

tanaman imitasi. 

 

SARAN 

Perkembangan zaman yang semakin pesat dan komplek, sektor rekreasi 

dan relaksasi sudah bukan lagi sebagai kebutuhan pendukung, tetapi 

merupakan bagian dari aktifitas yang seharusnya dipenuhi. Banyak manfaat 
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yang bisa diambil dari kegiatan rekreasi dan relaksasi diantaranya adalah 

mengembalikan kesegaran jasmani dan rohani dari ketegangan pikiran dan 

kelelahan jasmani akibat dari suatu rutinitas. Bertolak dari aktifitas rekreasi 

seabgai aktifitas yang seharusnya dipenuhi, maka kehadiran bangunan 

restaurant juga sangat dibutuhkan. Pada dasarnya keberhasilan desain dapat 

ditinjau dari : 

Desain yang dapat memenuhi kebutuhan pemakainya. 

Penggunaan material yang sesuai dengan fungsi dan kebutuhan 

Tercapainya hasil yang baik dari segi estetis. 

Dan untuk desain interior yang berhasil pada sebuah lobby, restaurant, 

coffee shop ini tercapai sebaiknya menimbulkan suasana yang menarik yang 

menyenangkan dan menghibur.  
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