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DEWAWEB 
OFFICE
Terdapat dua hal yang sejak awal diharapkan klien pada 
proyek Dewaweb Office yang terletak di Gallery West Office 
Tower & Residences, Kebon Jeruk, Jakarta. Harapan tersebut 
adalah dapat menggambarkan karakter perusahaan melalui 
konsep interiornya, selain juga dapat mengembangkan ruangan 
yang relatif kecil, namun tetap mampu menampung 20-25 
karyawan sekaligus. 

Untuk menjawab hal itu, Koerie Design selaku desainer interior 
proyek kantor ini mengusung konsep “levitate in space” dengan 
meringankan semua unsur interior yang sebelumnya terkesan 
berat. Ide ini terinspirasi dari bentuk logo Dewaweb secara 
visual yang diimplementasikan ke dalam semua elemen ruangan 
kantor. 

MELAYANG DAN RINGAN
Unsur lantai yang pada umumnya cenderung berwarna abu-abu 
gelap, pada lobby Dewaweb Office ini diberi sentuhan abu-
abu muda sehingga terkesan lebih ringan. Meja resepsionisnya 
digantung dengan struktur baja H dan dibuat efek melayang. 
Pemanfaatan tanaman hijaunya, selain sebagai unsur refreshing, 
tetapi juga diciptakan untuk mendukung konsep “levitate in 
space” dengan cara menempatkannya di dinding dan plafon. 
Konsep melayang juga disematkan pada meja-meja di ruang 
kerja yang didesain menggantung memanfaatkan konstruksi 
struktur baja H.
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DATA PROYEK
Nama Proyek
Dewaweb Office
Lokasi
Gallery West Office Tower & 
Residences, Kebon Jeruk, Jakarta
Selesai
September 2017
Luas Area
140 meter persegi
Jumlah Ruangan
8
Klien/Pemilik
PT Dewaweb
Konsultan Desain Interior
Koerie Design
Konsultan Pencahayaan
Koerie Design
Interior Fit-Out Contractor
Koerie Design
Foto/Gambar
Ligra Photography

Aplikasi dari konsep tersebut juga terlihat pada perencanaan 
ruang pertemuan, di mana meja meeting dibalut cermin di 
semua sisi kakinya sehingga mata akan lebih fokus pada top 
table-nya. Dindingnya dihiasi tiga warna, yakni abu-abu, putih, 
dan biru. Warna abu-abu acian ekspos sengaja dipilih paling 
atas sebagai pemberi kesan berat dan solid sehingga saat 
digabungkan dengan warna putih di bawahnya akan muncul 
penegasan kesan melayang yang diinginkan. Sementara itu, 
strip biru hadir sebagai colour company dari Dewaweb sendiri 
yang melambangkan visi dan misi perusahaan.

Dewaweb Office ini juga menerapkan konsep interior yang 
adaptable dari sisi suasana, mengingat proyek ini berada di 
area urban dengan tingkat mobilitas yang tinggi. Hal tersebut 
merupakan salah satu respon betapa proyek ini tetap dapat 
masuk ke dalam nilai-nilai setempat. Selain itu, gaya industrial 
yang akrab di kalangan millennial tetap diterapkan, namun 
memberikan kesan yang berbeda. Dua contoh pembeda di 
antaranya tampak pada exposed ceiling yang diberi warna putih 
dan semen yang diekspos dengan warna abu-abu muda agar 
tetap memberi kesan melayang.

PROSES DESAIN 
Ditilik dari sisi perencanaan, proses schematic design hingga 
design development-nya tergolong singkat, karena gagasan dasar 

mengenai “levitate in space” secara komprehensif telah disetujui 
oleh klien. Akibatnya, proses desainnya tidak memakan waktu 
lama, meskipun tetap dilakukan pengembangan yang detail. 
Di samping itu, semua proses desain yang dilalui dan disetujui 
hampir semuanya dilaksanakan di lapangan agar seluruh konsep 
yang diinginkan dapat terelasisasi dengan baik dan tepat.

Seperti kebanyakan proyek-proyek interior kantor, maka 
tantangan yang harus dihadapi Koerie Design di sini adalah 
jadwal. Desainer diberi waktu renovasi hanya selama tiga bulan 
dan diharapkan langsung siap pakai. Untuk itu, semua tim 
melakukan koordinasi sebaik-baiknya dengan saling bekerja 
sama secara optimal melalui komunikasi yang sempurna.

Dewaweb Office menerapkan sebuah konsep yang unik di atas 
area interior yang relatif sempit. Pemahaman konsep tersebut 
diterjemahkan secara brilian oleh Koerie Design sehingga dapat 
menjawab kebutuhan ruang sesuai keinginan klien. Kesan 
melayang dan ringan yang diinginkan juga diaplikasikan dengan 
seksama, salah satunya terpapar pada area lobby yang sekaligus 
menjadi focal point yang dapat mewakili konsep “levitate in 
space” pada proyek interior ini.
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