
Didesain mengalir tanpa pembatas ruangan yang masif untuk menciptakan interaksi dan suasana yang lebih hidup

Terletak di daerah sibuk Jakarta Selatan, Park 5 merupakan sebuah 
hotel bintang tiga baru yang didesain sangat unik dan menarik. Desainnya 
mengutamakan kekuatan community, baik melalui atmosfer yang ada dan 
fisik bangunannya itu sendiri. Interaksi ini dibangun secara baik melalui 
penataan desain yang terencana dan pemilihan bahan yang tepat.

KOMUNITAS UNTUK BERNAPAS
Park 5 didesain oleh Bitte Desain Studio untuk membawa kembali 
konsep yang sering hilang di tengah keramaian dan hiruk-pikuk Jakarta 
sebagai ibu kota Indonesia, yaitu komunitas. Hotel ini menawarkan tempat 
singgah sementara bagi para tamu untuk sekadar “bernapas”, selain juga 
berinteraksi dengan keluarga, teman, dan alam sekitar. 

Dari sisi desain, area komunal berupa drop-off, meja penerima tamu, 
restoran, lounge, dan lobi, sengaja didesain secara mengalir dari satu titik 
ke titik yang lain tanpa pembatas ruangan yang masif untuk menciptakan 
interaksi dan suasana yang lebih hidup. Penggunaan papan dari kayu 
jati merupakan bagian dari desain untuk menghadirkan suasana yang 
lebih intim dan hangat, selain pemilihan warna yang lebih gelap untuk 
menampilkan kesan serupa. Ketidakadaan batas ruang di beberapa area 
publik tersebut menciptakan keterbukaan dan ruang yang fleksibel untuk 
dapat digunakan pada setiap kesempatan.

Hotel ini menawarkan beberapa jenis kamar, lobi dan area lounge yang 
hangat, restoran kecil, serta sebuah gym yang menghadap ke kolam 
renang. Adapun kamar-kamarnya dikreasi dengan berbagai jenis layout. 
Setiap kamar dilengkapi dengan jendela yang memungkinkan cahaya 
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Kamar-kamar di Park 5 juga mendapatkan penataan furnitur dengan komposisi yang sangat elegan

Tembok bata yang diekspos dengan begitu kontras di satu sisi kamar

alami masuk pada siang hari. Tanaman gantung 
diletakkan di balkon masing-masing kamar 
sehingga menyerupai taman mini yang dapat 
dinikmati tamu dan penduduk sekitar. Kolam 
renangnya terletak di tengah dua bangunan 
utama dan menjadi celah bagi ruangan yang ada 
untuk “bernapas”.

EKSPERIMEN DAN EFISIENSI
Bitte Desain Studio juga berkomitmen untuk 
meningkatkan standar hotel bintang tiga lewat 

eksperimen melalui pemanfaatan material berbiaya 
terjangkau yang diubah menjadi furnitur yang 
jempolan dengan detail yang memukau. Furnitur 
lainnya dengan desain bergaya Skandinavia juga 
menambah rasa nyaman bagi para tamu Park 5. 
Dari sisi detail ini, penggunaan kayu jati di area 
lobi menjadi focal point pada proyek interior hotel 
ini. 

Penggunaan material mentah pada proyek hotel 
ini juga menambahkan poin penting terkait dengan 

purity. Batu bata, kayu, dan metal merupakan 
material utama yang mendominasi sudut-sudut 
pada bangunan ini. Eksperimen pada material, 
detail, dan tekstur berdampak pada bagaimana 
ruang-ruang yang ada ditampilkan. Hal ini 
bertujuan untuk menghasilkan suasana santai 
bagi tamu, selain juga bertujuan untuk menjadi 
sebuah hotel bujet yang tetap memiliki cita rasa 
dan desain yang baik. Sebagai proyek dengan 
anggaran terbatas, gagasan efisiensi menjadi 
sangat penting dalam desain hotel ini.
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DATA PROYEK
Nama Proyek
Park 5

Lokasi
Jalan Intan RSPP No. C5, Cilandak Barat, Jakarta

Selesai
April 2016

Luas Area
10.000 meter persegi

Jumlah Kamar
140

Klien/Pemilik
Seliyani

Konsultan Desain Interior
PT Bitte Desain Studio

Konsultan Pencahayaan
PT Bitte Desain Studio

Konsultan Mekanikal & Elektrikal
Tribangun

Foto/Gambar
PT Bitte Desain Studio

Penggunaan kayu jati di beberapa area menjadi focal point pada proyek interior ini

Area semi-outdoor dengan penghijauan di sekitarnya sebagai barrier

Dining area yang berukuran tidak terlalu besar, namun tetap hangat
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