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Papan Architect adalah perusahaan yang bergerak di bidang perencanaan arsitektur dan perencanaan desain interior yang berdiri 
pada tahun 2017, kemudian resmi menjadi CV semenjak tanggal 4 Desember 2018. Sektor bisnis jasa perusahaan ini meliputi 
perencanaan masterplan, arsitektur, interior, dan lanskap. Papan Architect selalu berusaha menciptakan gagasan yang inovatif 
dan kreatif dalam menjawab kebutuhan arsitektur dan interior menjadi lebih baik dengan memanfaatkan potensi yang ada di 
lingkungan sekitar. Sebagai salah satu biro yang bergerak di sektor strategis, Papan Architect didukung oleh tenaga-tenaga ahli 
dan profesional muda yang memiliki kredibilitas serta kreativitas tinggi, sehingga dapat memberikan yang terbaik dan maksimal 
dalam setiap perencanaannya .

BACKGROUND AND HYSTORY
PAPAN ARCHITECT

VISI

Papan Architect menjadi konsultan perencana terkemuka di Asia

MISI

Costumer Pleasure, Menjadikan kesuksesan Papan Architect didasarkan oleh kepuasan klien terhadap karya dan kualitas kerja 
yang tingi
Teamwork, Memiliki kekuatan tim yang tangguh untuk menghasilkan karya terbaik berdasarkan keterampilan, pengalaman, dan 
komitmen.
Inovation, Menciptakan ide baru dalam perencanaan untuk mengatasi permasalahan konteks yang berbeda-beda



FOUNDER AND PARTNER
PAPAN ARCHITECT

Alumni Arsitektur Universitas Gadjah 
Mada. Sejak di bangku perkuliahan sering 
mengerjakan project dan memenangkan 
sayembara arsitektur. Pernah menjadi 
asisten arsitek di PT. Global Rancang 
Selaras Yogyakarta.

MUHAMMAD VIVALDINATA

A l u m n i  Te k n i k  S i p i l  U n i v e r s i t a s 
Muhamadiyah Mataram. Telah bekerja di 
konsultan penilai (Appraisal Consultant), 
Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) 
Pung's Zulkarnain dan Rekan selama 
menjadi mahasiswa.

R. MUHAMMAD RAHMAN HAKIM

CULTURE
PAPAN ARCHITECT

Research, Kami senantiasa menciptakan ide baru di setiap 
karya. Kami mampu melihat potensi material murah dan 
tidak terpakai agar menjadi sebuah icon, seperti penggunaan 
material bata ekspos dan semen yang terlihat elegan

Idealism, Dalam perencanaan desain kami juga melihat 
potensi lingkungan di sekitar lahan sebaggai pondasi dalam 
merancang bangunan dan dipadukan dengan kreativitas. 
Seperti pengoptimalan lahan, cahaya matahari, sirkulasi 
angin, lokalitas dan karakteristik pemilik atau pengguna.

Management, Untuk memaksimalkan proses pengerjaan 
kami membagi tim ke dalam berbagai fokus sesuai dengan 
jangkauan layanan kami. Ketepatan dan kecepatan menjaadi 
prioritas utama kami dalam mempertahankan kualitas serta 
reputasi perusahaan.

Fit To Budget, Kami menciptakan karya berkualitas baik 
dengan biaya terjangkau. Kami menerima perencanaan 
bangunan dengan anggaran yang spesifik maupun fleksibel.

A l u m n i  Te k n i k  S i p i l  U n i v e r s i t a s 
Muhammadiyah Mataram. Sembari 
berkuliah, ia pernah bekerja sebagai 
Pengawas & Pelaksana proyek gedung di 
perusahaan kontraktor  CV.  Ar tha 
Kecening.

M. AL-AJI HIDAYATULLOH



SCOPE
PAPAN ARCHITECT

Masterplan, Fokus perencanaan kawasan dapat berupa lahan kosong 
maupun perencanaan u lang kawasan terbangun,  dengan 
memperhatikan efisiensi dan efektivitas sebuah kawasan dalam 
mendukung fungsinya.

Arsitektur, Perencanaan arsitektur terfokus pada perencanaan fisik 
bangunan. Kami selalu berusaha memenuhi kebutuhan klien termasuk 
memaksimalkan potensi lingkungan seperti cahaya alami dan sirkulasi 
udara agar terciptanya bangunan sehat serta kenyamanan.

Interior, Perencanaan interior merupakan divisi yang mendukung kinerja 
dari perencanaan arsitektur dalam menciptakan penggunaan ruang 
yang maksimal.

Lanskap, Penataan sebuah lahan yang memadukan antara fungsi 
bangunan dengan vegetasi maupun mendukung fungsi publik seperti 
taman.



SELECTED PROJECT
PAPAN ARCHITECT

2018 RUMAH KOST CONGCAT

CONDONG CATUR, YOGYAKARTA

2017 RUMAH BATU LAYAR

BATU LAYAR, LOMBOK

2017 OFFICE PROJECT

JAKARTA BARAT

2017 SINAR MAS LAND HOUSING

BUMI SERPONG, TANGGERANG

2017 PASAR SROWOLAN

SLEMAN, YOGYAKARTA

2017 TAMAN NASIONAL TAMBORA

LOCATION AREA



RUMAH KOST CONGCAT
PROJECT AREA 360 sqm

Konsep Industrialis atau unfinished material sebagai ide dari perancangan pada perumahan ini. 
Dilihat dari segi pemanfaatan material unfinished dengan kelebihan lebih hemat dan minim 
perawatan. Penggunaan material semen, kayu, dan bata ekspose menjadi salah satu kompenen 
yang menguatkan konsep industrialis dengan kesan ruang yang elegan namun minim anggaran.

CONDONG CATUR, DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA

PROJECT TYPE
Residential

STATUS
Construction   I   2018



RUMAH BATU LAYAR
PROJECT AREA 278 sqm

Rumah dengan tema modern yang dipadukan dengan unsur natural dengan cara memasukkan 
elemen alam seperti batu alam dengan vegetasi yang berada di area ground dan lounge. 
Merespon iklim tropis dengan memberikan sun shading pada bagian atas dengan kombinasi 
bata roaster, pada bagian tersebut menjadi elemen utama pada estetika bangunan.

BATU LAYAR, LOMBOK

PROJECT TYPE
Residential

STATUS
Proposal Design   I   2017



OFFICE AND GALLERY PROJECT
PROJECT AREA 3.695 sqm

Konsep ruang kerja yang mengadopsi konsep suasana rumah dengan dikelilingi oleh vegetasi 
sebagai view berbeda pada bangunan tinggi. Menciptakan ruang kerja seperti berada di rumah 
agar menjadikan karyawan nyaman dan tidak tertekan dengan kondisi kantor pada umumnya.
Menjadikan sebuah bangunan sebagai ajang promosi pasif yang dapat disajikan dalam bentuk 

penggunaan material pada bangunan dan menyediakan area galeri.

JAKARTA BARAT 

PROJECT TYPE
Office

STATUS
Studio Project   I   2017



SINARMAS LAND HOUSING COMPETITION
PROJECT AREA15.4 Ha

Konsep Industrialis atau unfinished material sebagai ide dari perancangan pada perumahan ini. 
Dilihat dari segi pemanfaatan material unfinished dengan kelebihan lebih hemat dan minim 
perawatan.
Penggunaan material semen, kayu, dan bata ekspose menjadi salah satu kompenen yang 
menguatkan konsep industrialis dengan kesan ruang yang elegan namun minim anggaran.

KAWASAN BUMI SERPONG DAMAI, TANGGERANG

PROJECT TYPE
Resedential

STATUS
Competition  I   2017



PASAR SROWOLAN
PROJECT AREA 1.300 sqm

Pasar(i)wisata merupakan pasar wisata terintegrasi yang menjadikan pasar sebagai pusat dari 
kegiatan wisata di desa Srowolan. Menjadikan pasar sebagai pusat kegiatan melalui 
peningkatan fungsi pasar eksisting seperti ekspansi area ekonomi dengan beragam jenis 
penjualan, galeri sejarah desa Srowolan, dan panggung seni. Serta menciptakan monumen 
Srowolan yang diambil dari bentuk keris sebagai penghormatan dan pengingat sejarah desa 
Srowolan bagi wisatawan lokal maupun asing.

KAWASAN BUMI SERPONG DAMAI, TANGGERANG

PROJECT TYPE
Commercial

STATUS
Studio Project  I   2017



KANTOR TAMAN NASIONAL TAMBORA
PROJECT AREA 1.500 sqm

Konsep kantor yang mencerminkan suasana Sumbawa yang masih kental dengan budayanya. 
Meterial tekstur kayu pada setiap sudut kantor sebagai identitas baru pada kantor ini. 
Pengoptimalan ruang guna mendukung fungsi yang ada menjadi fokus utama kami dalam 
merancang agar ruang terlihat tidak sempit dan panas.

SUMBAWA

PROJECT TYPE
Office

STATUS
Proposal Design  I   2017



HEAD OFFICE
Pa p a n A rc h i t e c t
J l . M ars B l o k B /No . 4 3 
BTN Mav i l l a R e n g g an i s . L i n g k ar se l a t an , 
Ba j u r, K a b . L o mb o k B a ra t , 8 3 3 6 1

PHONE
+ 6 2  8 7 8   6 4 1 7  5 6 6 0

EMAIL
p ap an arc h i t e c t @g mai l . c o m

WEBSITE
ww w. p a p an arc h i t e c t . c o m

CONTACT
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