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MAIN ENTRANCE

I

ndofood adalah sebuah perusahaah berbagai jenis makanan

dan minuman. Indofood mencakup beberapa perusahaan seperti
Bogasari, Agribisnis, dan Pendistribusian terbesar di Indonesia.
PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. merupakan produsen berbagai
jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia.
Perusahaan ini didirikan pada tahun 1990 oleh Sudono Salim dengan
nama PT. Panganjaya Intikusuma yang pada tahun 1994 menjadi Indofood.
Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa.
Galeri ini nantinya mempresentasikan dan mengenalkan perusahaan dan juga
secara dalam tentang pendiri. Sebagai pendiri, Soedono salim mempunyai prinsip
dan filososfi dalam membesarkan perusahaan Indofood. Unsur-unsur filosofi
ini juga nantinya akan dimaksudkan ke dalam konsep bangunan galeri ini sebagai
ungkapan proses perjalanan perusahaan dan pendiri.

PENERAPAN TEMA PADA LANSEKAP
Sudono Salim sang pendiri perusahaan Indofood pada masa kecilnya yang merupakan anak kedua dari
seorang petani itu hidup dengan sangat kekurangan. bahkan saking miskinnya pada usia 15 tahun ia
harus putus sekolah dan berjualan mie di sekitar wilayahnya. Dengan penggalan cerita nyata pengalaman
pendiri itulah muncul tema “Pain and Gain” yang mempunyai arti “Bekerja Keras dan Mendapatkan Hasilnya”
Penggunaan tema itu kemudian dihubungkan dengan konsep intangible metaphor sebagai cara imajinatif
didalam menggambarkan sesuatu dengan mengarahkan kepada benda lainnya yang mempunyai kesamaan
k u a l i t a s
y a n g
i n g i n
d i e k s p r e s i k a n .
Sebuah Majalah pernah menyakan filosofi apa yang digunakan agar sukses dan mempertahankan kesuksesan
Dan Sudono saliem menjawab,
Pertama, asah bakat dan naluri bisnis yang luar biasa. Kedua,
ia mengembangkan empat prinsip ini: pekerja keras, pantang menyerah, efektif dan tekun!
jika ingin sukses, jangan berpangku tangan saja.

the four principal

KONSEP DAN TEMA
PENERAPAN KONSEP ARSITEKTUR KONTEKSTUAL
Dengan kondisi eksisting site yang berkontur, perlu adanya penerapan konsep yang
mendukung citra lingkungan site melalui konsep arsitektur kontekstual sehingga me
tode cut and fill di tapak akan teratur mengikuti alur alami yang ada di tapak.

TRANSFORMASI BENTUK
PENERAPAN KONSEP ANALOGI SIMBOLIK PADA BANGUNAN UTAMA
Sebagai dasar perencanaan bangunan utama Galeri dengan mengambil ide bentuk
Benih Gandum atau padi. Benih Gandum atau Padi dipilih berdasarkan pemikiran tentang ke
utamaan benda ini terhadap kontribusinya pada perusahaan Indofood. Benih Gandum
atau Padi adalah bahan utama sebagian besar pembuatan produk dari Indofood dan juga
mewakilisumber makanan utama orang Asia Tenggara khususnya Indonesia.

Benih Padi/Gandum mencerminkan
sumber makanan utama masyarakat indonesia
dan bahan utama sebagian besar produksi Indofood

Benih padi yang terbelah-belah menjadi
beberapa bagian

Benih padi yang terbelah-belah
disejajarkan posisinya

kemudian disatukan menjadi
bentuk elips seperti gambar
diatas
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13. MENUJU KE SOUVENIR STORE DAN CAFE

12. R. PRODUK BOGASARI

G

edung terbagi menjadi 15 macam ruangan dengan setiap
fungsi yang berbeda. ruangan-ruangan yang terdapat di gedungpun dibagi-bagi menurut segmennya. misalnya seperti pada
contoh bagian awal sirkulasi gedung adalah khusus untuk
pengenalan terhadap pendiri perusahaan yaitu Sudono salim
dengan pertimbangan masyarakat akan mengenal terlebih dahul
sosok seperti apa yang menjadi tokoh utama peraih kesuksesan
dengan perusahaannya. kemudian di bagian tengah gedung
yang berbentuk elips, terdiri dari ruangan istirahat pengunjung,
toilet dan menuju akses ke ruangan pamer produksi perusahaan.
kemudian setelah melewati dua lantai ruang pamer produksi,
masyarakat diberi kesempatan untuk menikmati suasana
ruangan terbuka. lalu melanjutkan ke gift store atau merchandise
dan cafe melalui jembatan rangka besi. setelah itu, masyarakat
dapat bersantai dan menikmati ruangan terbuka selanjutnya.

11. R. PRODUK AGRIBISNIS

10. R. PRODUK MAKANAN & MINUMAN

9. TOILET

8. R. PROSES PRODUK

7. R. ISTIRAHAT
6. R. MACAM PERUSAHAAN

5. R. PESAN- PESAN PENDIRI

4. R. FILOSOFI & PRINSIP

3. R. SEJARAH PENDIRI

2. LOBBY GALLERY

1. BUILDING ENTRANCE

denah lantai 2

denah lantai 1

EKSTERIOR I

INTERIOR II (RUANG PAMER SEJARAH PENDIRI PERUSAHAAN)

INTERIOR I (RUANG PAMER BARANG PENINGGALAN PENDIRI PERUSHAAN)

EKSTERIOR II

Area Parkir

AreaCafe dan Gift Store

Area Pengunjung Datang

Area keluar Kendaraan

GAMBAR SITUASI

Welcoming Area

Nama Proyek : Indofood Sukses Makmur Gallery
Lahan : Jalan Mayjend Sungkono, Surabaya
GSB : Jl.Mayjend Sungkono, Pakis Tirtosari
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Area Masuk Kendaraan

RENCANA TAPAK

Jalan Mayjend Sungkono, SBY

EKSTERIOR III
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