
PENGANTAR BRIFING DESAIN 

BOOTH ISLAND 

 

 

PROFIL SINGKAT 

Plaza Ambarrukmo sebagai pusat berbelanja  di Yogyakarta dengan target market AB+ pada 

segmen family & youth market dengan lokasi di dalam The Ambarrukmo. The Ambarrukmo 

sendiri terdiri dari Plaza Ambarrukmo - yang merupakan shopping mall, Royal Ambarrukmo 

Yogyakarta yang merupakan hotel bintang lima, serta Pendopo Ambarrukmo yang merupakan 

bagian dari sejarah kraton Yogyakarta. 

Visi kami adalah menjadi top of mind shopping destination dengan service experience terbaik di 

Yogyakarta dan Jawa Tengah.  

Website : www.plaza-ambarrukmo.co.id 

Media Sosial : IG @plazaambarrukmo, FB plazaambarrukmo, Twitter @plazaambarrukmo 

OBJECTIVE DESIGN :  

Dengan booth island yang seragam/serupa, maka estetika di setiap koridor Plaza Ambarrukmo 

Yogyakarta akan berkesan clean, rapi, mewah, dan tidak berkesan sesak. 

CORPORATE COLOR :  

Hitam - emas 

EKSISTING :  

   



BAHAN BRIFING DESAIN 

BOOTH ISLAND 

 

 

1. Dimensi booth island adalah 2x2 m. 

2. Saat tidak digunakan, booth island dapat terlihat rapi, compact dan clean dimana booth island 

bisa berada dalam 2 mode : mode terbuka dan mode tertutup. 

 

   

 



3. Desain harus fleksibel dan akomodatif. Ada beberapa tipe produk yang akan menggunakan 

booth island : 

• Makanan ringan yang tidak perlu dimasak atau dimasak dengan microwave (tanpa api 

dan atau peralatan dapur basah). 

• Minuman yang tidak melibatkan pencucian perabotan dalam skala besar, termasuk ice 

cream siap saji, puding. 

• Aksesoris fashion seperti sepatu, tas, dll. 

• Pakaian dewasa diperkenankan selama tidak pakaian besar seperti gaun. 

• Perhisan dan jam tangan. 

• Gadget dan aksesoris gadget. 

• Parfum. 

• Souvenir seperti kalung, gelang, gantungan kunci. 

• Pakaian anak dan aksesoris anak. 

• Mainan anak-anak, termasuk boneka, mobil-mobilan, dll dengan dimensi tidak lebih 

besar dari 50x50x50 cm 

• Peralatan kesehatan dengan dimensi tidak lebih besar dair 50x50x50 cm 

• Pernik interior seperti bantal, bedcover, lampu meja, lampion, hiasan meja, dll. 

• Perlengkapan traveling seperti tas gunung dan tas koper. 

Dengan lebarnya rentang produk, diharapkan ada pengelompokan 2-3 tipe booth (yang masih 

serupa) dengan 40% struktur dan desain booth knock down sehingga bisa disesuaikan tanpa 

merusak kekuatan dan estetika booth (lock struktur memungkinkan dengan baut dan atau 

pengunci lain yang fleksibel dan kuat untuk masa pergantiaan produk booth setiap 6 hingga 2 

tahun). Misal : 

• Bagian pajang susun horisontal memungkinkan diubah menjadi etalase kaca. 

• Bagian pajang vertikal memungkinkan diubah menjadi papan gantung tas/aksesoris. 

• Ada bagian yang bisa diubah menjadi rak pajang pakaian dan atau souvenir. 

 

 



4. Ketinggian meja pajang tidak lebih tinggi dari 1 m. 

5. Ketinggian maksimal dari struktur di atas 1 m adalah 2.5 m dengan pemilihan jenis struktur dan 

bahan struktur yang kuat dan tidak mudah roboh. 

6. Struktur dan atau desain apapun di atas 1 m (dalam kondisi island terbuka) tidak dianjurkan 

bloking ke 4 sisi pandangan (maksimal struktur/desain yang bloking adalah 30% dari skala 100% 

see through). 

 

 

7. Material yang digunakan harus kuat dengan pilihan ketebalan yang tidak mudah bengkok atau 

patah. Penggunaan material mahal seperti solid surface tidak diperkenankan. 

 

 

8. Finishing yang digunakan harus indah, elegan, mudah dibersihkan serta tahan beragam 

perlakuan. 

 



9. Booth island memiliki identity part yang bisa diganti sesuai dengan nama masing-masing island. 

Namun juga membuka peluang untuk peletakan identitas booth di sisi lain badan booth. 

 

 

 

10. Mekanikal elektrikal apapun pada badan booth island harus dalam kondisi tersembunyi dan 

terkemas integratif dengan fisik booth island (tidak ada leleran kabel, colokan yang terlihat jelas, 

kabel lampu yang tidak rapi, saluran pipa yang terlihat, dll). 

11. Booth island juga memiliki bagian tersembunyi namun bisa bebas diakses untuk meletakkan 

MCB. 

12. Material yang digunakan sekitar penerangan harus menggunakan material tahan panas dan atau 

pemilihan lampu LED dengan watt yang aman. 

13. Pada bagian bawah booth diberi roda yang mempermudah pemindahan struktur, namun juga 

dilengkapi pengunci sehingga booth bisa stabil saat digunakan. Jenis dan jumlah roda 

disesuaikan dengan ketentuan roda tidak mudah patah atau rusak atau merusak lantai. 

 


