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Abstrak 

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten penyangga utama untuk Kota Surabaya dan 

bercita-cita untuk menjadi kabupaten/ kota mandiri. Kabupaten Sidoarjo mengandalkan sektor industri 

dan perikanannya untuk memenuhi PDRB-nya. Sedangkan sektor pertanian mengalami penurunan 

pesat sejak tahun 2003 hingga saat ini. Dilain hal sektor industri pengolahan basis pertanian belum 

ada, sehingga selama ini hasil dari pertanian tidak dapat diolah oleh masyarakat sekitar secara massal 

dan terstruktur. keterbatasan kemampuan petani dalam mengolah produk dan mengelola usahanya 

menjadi permasalahan penting dalam pembahsan ini. Kedua hal tersebut secara tidak langsung 

mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas produksi pertanian dan produktifitas para petani 

sidoarjo. Sedangkan luas lahan pertanian terus menerus mengalami menyusutan, beralih fungsi 

menjadi pemukiman atau industri non-basis. Sehingga dalam perancangan fasilitas pelatihan 

pengolahan hasil pertanian di Kabupaten Sidoarjo ini bisa menjadi wadah bagi masyarakat petani dan 

usaha tani untuk belajar dan  mengembangkan usaha taninya serta mempertahankan lahan-lahan 

pertaniannya. 

Kata kunci : Kabupaten Sidoarjo, Fasilitas Pelatihan, Pengolahan Hasil Pertanian 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten dengan sebutan kota UMKM-nya 

Indonesia dan merupakan salah satu kabupaten penyangga utama Kota Surabaya. 

Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam wilayah Gerbangkartasusila. Kabupaten Sidoarjo 

memiliki sektor yang cukup dominan dalam menunjang PDRB-nya, yaitu sektor 

industri, seperti industri rumah, industri besar, maupun industri kecil. 

Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten dengan jumlah usaha kecil 

menengah terbanyak di Indonesia. Total Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang 

tersebar diseluruh Kabupaten Sidoarjo mencapai 206.000 unit usaha. 

Selain sektor industri yang memiliki peran penting dalam perekonomian di 

Kabupaten Sidoarjo adalah sektor pertanian. Dimana Kabupaten Sidoarjo memiliki 

luas area pertanian sebesar 17.205 Ha dari luas total Kabupaten Sidoarjo seluar 63.440 

Ha pada tahun 2014 dengan produksi pertanian pangan mencapai 2.041.380 Kw pada 

tahun 2014. Dan komoditas unggulan dari Kabupaten Sidoarjo yaitu berupa tanaman 

holtikutura seperti buah-buahan (semangka, melon, timun mas), dan yang lain berupa 

kacang hijau, kedelai, tebu, terong, pare, dan timun acar. 

Berkaitan dengan sektor pertanian, perlu kita ketahui bahwa jumlah rumah 

tangga petani (RPT) di Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan sebanyak 72.027 

rumah tangga dari 113.314 rumah tangga pada tahun 2003 menjadi 41.287 rumah 

tangga pada tahun 2013, yang artinya menurun sebanyak 6,35% per tahun. Sedangkan 

perusahaan pertanian di Kabupaten Sidoarjo juga menurun, pada tahun 2003 ada 7 

perusahaan pertanian yang akhirnya menjadi 6 perusahaan pertanian pada tahun 2013. 

Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti penurunan jumlah produksi 

pertanian dan produktivitas petani, infrastruktur yang kurang memadai, keterbatasan 

kemampuan petani dalam mengelola sumber daya pertanian, belum adanya fasilitas 
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penunjang pertanian, kurangnya informasi, kurangnya dukungan dari pemerintah 

daerah maupun pusat, seperti banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non 

– pertanian, serta belum adanya sektor industri berbasis pertanian. 

Industri berbasis pertanian merupakan industri yang menjadikan hasil 

pertanian sebagai bahan untuk diolah menjadi produk baru dalam industri tersebut. 

Dengan adanya sektor industri dalam bidang pertanian basis akan menjadikan kedua 

sektor tersebut memiliki keterkaitan dan sinergi yang kuat, serta diharapkan mampu 

untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian serta mempertahankan area pertanian di 

Kabupaten Sidoarjo, agar tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi non 

pertanian. Karena dengan sinergi kedua sektor tersebut (industri – pertanian) akan 

menghasilkan produk – produk baru setengah jadi atau jadi (siap konsumsi) yang 

memiliki nilai jual lebih tinggi dari harga mentah hasil pertanian. 

Untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten 

Sidoarjo, pemerintah khususnya Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 

Kabupaten Sidoarjo telah mengadakan program – program pelatihan dan penyuluhan 

untuk Rumah Tangga Petani maupun pelaku usaha. Namun program – program 

tersebut sempat terhenti sekitar enam tahun, sampai akhirnya saat ini pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo merevitalisasi program – program tersebut. Selama program – 

program tersebut dilaksanakan  belum ada fasilitas pelatihan maupun penyuluhan yang 

memadai. Sehingga pelaksanaan program – program tersebut terkesan ala kadarnya, 

dan tidak berhasil membuahkan hasil yang maksimal. 

Untuk menindak lanjuti berbagai potensi, program, maupun permasalahan 

yang berada di Kabupaten Sidoarjo dalam bidang pertanian yang telah dijelaskan 

diatas, maka perlu adanya sebuah rancangan fasilitas yang mampu menjadi wadah 

untuk petani dan pelaku usaha dalam mengolah hasil pertaniannya. Sehingga lahan 

pertanian di Kabupaten Sidoarjo dapat dipertahankan sekaligus mampu meningkatkan 

keadaan ekonomi para petani. Maka dibuatlah judul tugas akhir berupa “Perancangan 

Fasilitas Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian Di Kabupaten Sidoarjo”. 

Berkaitan dengan judul diatas terdapat sedikit gambaran pada Rencangan Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 – 2029, tertulis bahwa Kabupaten 

Sidoarjo terbagi menjadi 4 Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP). Sub Satuan 

Wilayah Pembangunan IV (SSWP IV) adalah wilayah sidoarjo yang memiliki fungsi 

utama berupa pertanian teknis dan zona industri ditunjang dengan pemukiman 

kepadatan rendah. Pengembangan kawasan tersebut berupa pengembangan fasilitas 

pendidikan, balai pelatihan, penelitian, dan pengembangan, pusat agrobisnis untuk 

skala lokal dan regional. 

Maka diharapkan dari judul tersebut mampu menghasilkan rancangan fasilitas 

pelatihan yang mampu menggairahkan kembali sektor pertanian dan industri basis yang 

bersinergi sehingga lahan pertanian di Kabupaten Sidoarjo dapat dipertahankan 

sekaligus meningkatkan ekonomi petani sidoarjo. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

1.2.1 Masyarakat membutuhkan fasilitas yang mampu menjadi wadah untuk 

mendukung dan mengembangkan usaha pertanian masyarakat sidoarjo 

1.2.2 Lahan persawahan semakin berkurang akibat alih fungsi lahan pertanian 

menjadi non – pertanian 

1.2.3 Sektor industri tidak bergerak dalam industri basis sehingga tidak dapat 

menampung hasil pertanian yang ada 

  



1.3 Rumusan Masalah 

1.3.1 Bagaimana rancangan sebuah fasilitas yang dapat menjadi wadah kegiatan 

petani dan pelaku usaha tani untuk mengembangkan usaha pertaniannya? 

 

1.4 Ide 

1.4.1 Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas didapatkan sebuah ide 

dengan judul, “Perancangan Fasilitas Pelatihan Pengolahan Hasil 

Pertanian Di Kabupaten Sidoarjo”. 

 

1.5 Tujuan dan Sasaran 

1.5.1 Tujuan studi dengan judul tersebut adalah untuk menghasilkan rancangan 

fasilitas yang mampu mewadahi kegiatan petani dan pelaku usaha tani untuk 

mengembangkan usahanya dalam bidang pengolahan hasil pertanian pasca 

panen, khususnya dari Kabupaten Sidoarjo. 

 

 

II. METODE  

2.1 Metode Pengumpulan Data 

 

2.1.1 Observasi lapangan 

Melakukan pengamatan secara langsung terhadap kondisi eksisting lapangan/ 

objek terkait. 

2.1.2 Wawancara 

Melakukan wawancara dengan pihak terkait untuk menggali informasi terkait 

objek perancangan. 

2.1.3 Studi Literatur 

Mengumpulkan berbagai informasi terkait objek perancangan dari beberapa 

sumber pustaka 

2.1.4 Studi Banding 

Melakukan pengamatan terharap objek – objek serupa atau hampir serupa 

dengan judul proyek untuk menambah referensi lapangan 

 

2.2 Metode Analisa Data 

Data yang telah dikumpulkan kemudian disusun dan dianalisa, ditemukan 

dengan data – data standart terkait untuk mendapatkan kesimpulan. 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Data lokasi 

Secara administratif Kabupaten Sidoarjo terbagi atas 18 kecamatan, 322 desa 

dan 31 kelurahan. Sementara itu desa-desa di Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi desa 

dengan kategori perdesaan (rural area) dan desa dengan katogori perkotaan (urban 

area). 

Gambar 1. Lokasi Kecamatan Prambon 

 

 



a. Strength/ kekuatan 

 Sebagai kota delta, memiliki sumber air tawar yang cukup untuk pertanian. 

 Memiliki SDM pertanian aparatur yang memadai 

 Memiliki lahan pertanian abadi yang cukup luas 

 

b. Weakness/ kelemahan 

 Kualitas dan kuantitas sumber daya pertanian di Kabupaten Sidoarjo termasuk rendah 

karena beberapa faktor, seperti faktor SDM dimana tingkat pendidikan rendah dan 

akses informasi sulit. 

 Tidak tersedianya kelembagaan yang kuat dalam bidang pertanian 

 

c. Opportunities/ peluang 

 Angka pencapaian produski pertanian di Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan 4 

tahun terakhir, namun masih belum mencapai target pemerintah untuk swasembada 

pangan. 

 Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk pertanian 

 

d. Threaths/ ancaman 

 Ketidak puasan masyarakat petani terhadap sikap pemerintah pada pertanian membuat 

kepercayaan masyarakat petani menurun. 

 Sebagian besar masyarakat pedesaan kurang memperhatikan keadaan lingkungan 

sendiri. 

 Banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi fungsi non pertanian. 

 

 Strength (S) Weakness (W) 

Opportunities (O) Strategi SO 

Meningkatkan kualitas 

SDM pertanian, 

meningkatkan produksi 

dan produktivitas 

pertanian, 

mengembangkan usaha 

tani 

Strategi WO 

Mendirikan kelembagaan 

yang lebih kompeten 

dalam bidang pertanian, 

mengadakan pelatihan 

SDM pertanian, 

menyediakan layanan 

informasi seputar 

pertanian 

Threaths (T) Strategi ST 

Meningkatkan kuantitas 

dan kualitas produk 

pertanian, mengadakan 

program-program 

pemerintah pro petani, 

memperbaiki citra 

pemerintah pada bidang 

pertanian 

Strategi WT 

Mempertahankan 

produktivitas pertanian, 

menghidupkan kembali 

sistem pelatihan dan 

penyuluhan terhadap 

petani 

Tabel 1. SWOT Lokasi Terpilih 

  



3.2 Konsep Dasar 

Konsep dasar merupakan rumusan atau hasil dari penggabungan tiga unsur, 

yaitu karakter objek, karakter pelaku, dan karakter lokasi. 

 

Karakter Objek Karakter Pelaku Karakter Lokasi 

Edukatif 

Luas 

Hijau/ asri 

Pekerja keras 

Ulet 

Kreatif 

Inovatif 

Sirkulasi kendaraan 

strategis 

Bebas banjir 

Luas 

Konsep Dasar 

Gubuk Bayang Tani 

Tabel 2. Konsep Dasar 

3.3 Analisa Internal 

3.3.1 Analisa Pelaku 

 Pelaku Status 

Pelaku Tetap  Pengelola 

Ketua 

Sekretaris 

Bendahara 

Instruktur 

Bagian Pelatihan 

Bagian Humas 

Bagian Akomodasi 

Bagian Konsumsi 

Bagian Peralatan 

Pelaku Sementara 
Peserta Pelatihan 

Petani 

Pelaku Usaha 

Pengunjung Kedinasan 

  Umum  

Tabel 3. Analisa pelaku 

 

3.3.2 Alur Pelayanan Pelatihan 

 

Gambar 2. Alur Pelayanan Pelatihan  

  



3.3.3 Analisa Kurikulum Pelatihan 

 

Pelaku Kegiatan Waktu Kebutuhan Ruang 

Peserta 

Pelatihan 

Pembukaan Pelatihan Dan 

Pengenalan Lingkungan 

1 Hari 1. Asrama 

2. Aula  

3. Lingkungan Pelatihan 

Ekologi Tanah  1 Hari 1. Lab. Tanah 

2. Ruang Kelas 

3. Lahan Praktek 

Pemahaman Jenis Dan Kualitas 

Benih 

1 Hari 1. Ruang Kelas 

2. Green House 

3. Rumah Pembenihan 

Pengelolaan Limbah Pertanian 5 Hari 1. Rumah Kompos 

2. Lab. Bioteknologi Dan 

Pengolahan Limbah 

Pembuatan Pestisida Organik 3 Hari 1. Instalasi Proteksi Tanaman 

2. Green House 

3. Lahan Praktek 

Analisis Hasil Panen 1 Hari 1. Ruang Kelas 

2. Lab. Analisa Padi 

3. Lahan Praktek 

Pengenalan Teknologi Benih 2 Hari 1. Ruang Kelas 

2. Green House 

3. Rumah Pembenihan 

Pengenalan Pasca Panen 1 Hari 1. Ruang Kelas 

2. Lab. Analisa Padi 

Pengendalian Mutu 1 Hari 1. Ruang Kelas 

2. Lahan Praktek 

3. Lab. Analisa Padi 

Teknologi Penyimpanan 1 Hari 1. Ruang Kelas 

2. Ruang Pengolahan Dan 

Penyimpanan 

Pemahaman Dasar Pemasaran 

Pertanian 

1hari 1. Ruang Kelas 

2. Aula 

Sosiologi Pertanian Pedesaan 1 Hari 1. Ruang Kelas 

2. Aula 

Pengembangan Pedesaan 1 Hari 1. Ruang Kelas 

2. Aula 

Peserta 

pelatihan 

Pengenalan Dasar Kemitraan 

Pertanian 

1 Hari 1. Ruang Kelas 

2. Aula 

Penutupan Pelatihan/ Penyerahan 

Sertifikat Pelatihan 

1 Hari 1. Aula 

Pengolahan beras  beras instan 1 hari Ruang produksi, ruang 

pengeringan, ruang pengemasan 

Pengolahan beras  tepung beras 1 hari Ruang produksi, ruang 

pengeringan/ pendinginan, ruang 

pengemasan 

 Total waktu 23 hari  

Tabel 4. Analisa Kurikulum Pelatihan 

  



Perhitungan jumlah angkatan pelatihan dalam kurun waktu satu tahun 

1 tahun 365 hari Lama kegiatan Jumlah angkatan/ tahun 

Hari libur nasional 21 hari 
23 hari 

344 : 23 

Hari kerja 344 hari 14 angkatan/ tahun 

Tabel 5. Perhitungan Jumlah Angkatan per tahun 

Jumlah target dan sasaran peserta pelatihan dalam fasilitas ini : 

No. Peminat pelatihan Jumlah 

1.  Rumah tangga pertanian 41.287 orang 

2.  Perusahaan berbadan hukum 6 

Tabel 6. Jumlah Target dan Sasaran Peserta Pelatihan 

3.3.4 Total Besaran Ruang 

  Total Besaran Ruang 

No. Kelompok Bangunan Luasan (m²) 

1.  Gedung Kantor 458.25 

2.  Gedung Asrama 1708.2 

3.  Laboratorium dan Instalasi 416 

4.  Green House 400 

5.  Lahan Parkir 850 

6.  Masjid 315.77 

7.  Gedung penunjang umum 1801.76 

8.  Gedung produksi 2909.9 

9.  Ruang kelas 225 

Total Luasan 9080.85 

Tabel 7. Total Besaran Ruang 

3.4 Analisa Eksternal 

 Data Analisa Sintesa 

Analisa Lingkungan Berlokasi di 

Jl. Raya 

Prambon, 

Desa 

Prambon, 

Kecamatan 

Prambon, 

Kabupaten 

Sidoarjo 

Utara  Tanah kosong bekas 

pergudangan 

Timur  Fasilitas umum, 

POM bensin 

Selatan  Rumah makan 

mojosari 

Barat  Lahan sawah 

Site berlokasi ditempat 

yang strategis, dekat 

dengan fasilitas umum, 

pusat pemerintahan 

kecamatan, dan berada di 

jalan kabupaten 

penghubung sidoarjo kota 

- mojokerto  

Garis sempadan  Jl. Raya 

Prambon 

terletak 

disebelah 

timur site 

dengan lebar 

jalan sebesar 8 

meter 

Garis Sempadan Bangunan 

GSB = ½ Lebar jalan + 1m 

GSB = ½ x 8 + 1 

GSB = 5m 

Luasan area yang 

terbentuk dari garis 

sempadan bangunan 

selebar 5 meter dapat 

dimanfaatkan sebagai 

area vegetasi dan taman. 

Berfungsi sebagai 

peredam polusi suara 

serta polusi udara yang 

berasal dari jalan 

  



 Data Analisa Sintesa 

Drainase Saluran drainase terletak 

disebelah timur site atau 

di tepi Jl. Raya Prambon 

dengan luas sekitar 90cm 

Saluran drainase yang 

terletak tersebut akan 

bermuara menuju sungai 

selebar 15m yang 

berjarak 500m dari site.  

Semua air buangan dari site 

nantinya akan dialirkan 

menuju drainase kecil yang 

berada di sebelah timur site. 

Perlu diberi penutup beton 

sebagian sebagai keamanan 

dan penghalau bau. 

Vegetasi 

 

Terdapat banyak vegetasi 

dengan ketinggian diatas 

8m dengan ayupan yang 

luas. Pada site tidak 

terdapat vegetasi kecuali 

beberapa pohon kecil. 

Tidak adanya vegetasi 

pada site maka perlu 

diberi vegetasi pada 

beberapa titik yang 

dirasa perlu.  

Beberapa jenis vegetasi bisa 

digunakan seperti vegetasi 

peneduh, vegetasi penyerap 

polusi pada bagian timur, 

vegetasi pembatas 

pandangan/ pagar, dll. 

Tanaman penghalau polusi 

suara dan udara. 

 

Sirkulasi Terdapat sirkulasi jalan 

utama 2 arah selebar 8 

meter (Jl. Raya 

Prambon) 

Tidak terdapat jalur 

pejalan kaki padahal 

terdapat banyak fasilitas 

umum disekitar site.  

Perlu diberi jalur khusus 

pejalan kaki mengingat 

disekitar site terdapat banyak 

fasilitas umum dan dekat 

dengan pemukiman 

Pintu masuk kendaraan akan 

diletakkan pada disebelah 

timur kanan dan pintu keluar 

berada di timur kiri. 

View Utara  Lahan kosong 

dengan beberapa 

vegetasi 

Timur  Jalan Raya 

Prambon 

Selatan  Rumah 

makan mojosari 

Barat  Lahan sawah 

Utara, lahan kosong 

dengan beberapa 

vegetasi, tidak terdapat 

bangunan tingga/ yang 

dapat menghalangi view 

Timur, tepat menghadap 

jalan utama dengan 

kepadatan sedang. 

Dengan volume 

kendaraan menuju arah 

SDA-MJRT lebih banyak 

pada weekend dan lebih 

banyak MJRT-SDA pada 

weekday 

Selatan, terdapat rumah 

makan sederhana dan 

lebih banyak vegetasi 

Barat, lahan pertanian 

Melatakkan vocal point 

bangunan tidak akan terlalu 

sulit untuk mendapatkan 

perhatian pada masyarakat 

sekitar maupun yang 

berkendara karena tidak 

terdapat pohon besar/ 

bangunan yang dapat 

menghalangi. 

 

Kebisingan Berada ditepi jalan 

kabupaten. Kendaraan 

yang berlalu lalang arah 

sidoarjo – mojokerto.  

Rata-rata kendaraan yang 

melintas adalah truk 

berukuran sedang dengan 

bermuatan hasil 

pertanian dan melaju 

dengan kecepatan cukup 

tinggi sehingga cukup 

bising (pada waktu 

tertentu).  

Nantinya peletakan bangunan 

yang membutuhkan 

persyaratan lebih khusus 

akan diletakkan lebih jauh 

dari jalan raya utama, serta 

memberikan vegetasi 

peredam kebisingan pada 

bagian timur tapak. 

 

  



 Data Analisa Sintesa 

Arah angin Arah angin 

rata-rata 

berhembus 

dari arah timur 

dan selatan. 

Dengan 

kecepatan 

rendah 

Arah angina tidak selalu 

berhembus kedua arah diatas, 

pada waktu/ bulan tertentu 

arah angina akan berubah 

namun tidak singnifikan. 

Pada bagian barat site 

nanti akan diletakkan 

bangunan dengan arah 

dan ketinggian tertentu 

untuk memaksimal 

tangkapan angin. 

 

Sinar matahari Perjalanan 

arah matahari 

dari arah timur 

menuju ke 

barat 

Bagian timur tapak mendapat 

cahaya matahari dari jam 

6.30-12.00, sedangkan pada 

bagian barat tidak mendapat 

cahaya matahari yang cukup 

Untuk memaksimalkan 

cahaya matahari masuk 

kedalam bangunan maka 

perlu melakukan 

penataan masa 

berdasarkan fungsi dan 

ketinggian bangunan 

dengan lebih cermat. 

Pada bagian barat 

bangunan tertinggi akan 

diletakkan dan akan 

menurun ketinggiannya 

semakin ke timur 

Tabel 8. Analisa Eksternal 

 

3.5 Konsep Arsitektural 

3.5.1 Ide Bentuk dan Transformasi 

Bentuk dasar diambil dari gubuk petani. Sebuah objek yang familiar 

dengan kegiatan bertani. Sebuah tempat yang sangat akrab dengan petani dan 

sawah/ ladang. 

3.5.2 Konsep Warna 

No. Warna Kesan 

1.  Coklat Keakraban, Stabilitas, Kehangantan dan Rasa Aman 

2.  Putih Bersih, Suci, Ringan dan Kebebasan 

3.  Hijau Kesuburan, Kesegaran, Kedamaian dan Keseimbangan. Sebuah 

representasi dari warna alam yang serat akan harmoni. 

4.  Orange Kehangatan, Kenyamanan, Keceriaan, optimisme. 

5.  Hitam Elegan, misterius, atraktif. Merepresentasikan kekuatan, rasa percaya diri, 

dramatis, misterius, klasik. 

6.  Abu-abu Keseriusan, Kestabilan, Kemandirian dan Tanggung Jawab 

Tabel 9. Konsep Warna 



3.5.3 Konsep Material 

No. Elemen Alternatif material Material Kesan 

1.  Dinding 

 

Bata Natural, harmonis, hangat, 

kokoh 

  

 

Polycarbonate Bersih, modern, fleksibel, 

terang, terbuka 

  

 

Dinding beton Kokoh, klasik, natural, 

tegas 

2.  Atap 

 

Genteng tanah 

liat 

Natural, harmonis, hangat 

  

 

Deck beton/ 

beton tiles 

Tegas, kokoh, natural 

  

 

Kaca Bersih, terang, modern, 

terbuka 

3.  Lantai 

 

Keramik Bersih, rapi, terang 

  

 

Paving block Fleksibel, rapi,  

  

 

Kerikil Natural 



  

 

Lantai beton Tegas, klasik, natural, 

terbuka 

4.  Plafond 

 

Multiplek Sederhana, ringan, bersih, 

natural 

5.  Border 

sirkulasi 

 

Tumpukan batu/ 

kerikil 

Klasik modern, natural 

  

 

Bata Natural, harmonis, hangat, 

kokoh 

 

3.6 Desain  
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