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 Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh

 Indonesia merupakan negara berkembang yang menjadi sorotan dunia karena 
keindahan dan kesegaran serta alamnya yang hijau. Nuansa ini harus tetap dilestarikan 
seiring dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Berdasar-
kan data BPS, rata-rata pertumbuhan penduduk 10 tahun terakhir mencapai 1,25%. Per-
tumbuhan tersebut tentunya berdampak pada pertumbuhan pembangunan nasional 
yang berakibat pada meningkatnya kebutuhan hunian baru di masyakarat.

 Perkembangan hunian baru tentunya harus memperhitungkan analisis dampak 
lingkungan yang tepat agar kelestarian alam tetap terjaga. Untuk itulah, Arsitekhijau tampil 
atas nama Indonesia untuk menghadirkan desain bangunan yang asri, ramah lingkungan 
dan mengedepankan konsep 3R. Yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle. 
- Reduce, misalnya mengurangi penggunaan listrik dengan memaksimalkan pencaha-
yaaan, sirkulasi udara bagus, dan pemasangan solar panel.
- Reuse, misalnya pemanfaatan limbah dengan penggunaan pecahan keramik, wadah 
plastik, dan lain-lain untuk pembuatan pot tanaman atau pun taman hijau.
- Recycle, misalnya pemanfaatan air hujan dengan filtrasi untuk kebutuhan mandi dan 
minum.

 Ramah lingkungan adalah masa depan kita. Menjaga lingkungan merupakan tang-
gung jawab kita bersama. Marilah  wujudkan lingkungan hunian dan kerja yang asri, 
nyaman, dan menyehatkan bersama Arsitekhijau. 
Semoga Allah memberkati dan memudahkan usaha kita bersama. Aamiin

 Walhamdulillahi rabbil'aalamiin



BUYER VALUE

Arsitekhijau adalah perusahaan jasa desain arsitek legal terpercaya

Yang menghadirkan desain arsitek yang estetik ramah lingkungan (ecofriendly) 
dengan konsep hemat energi, serta menyehatkan melalui analisa sirkulasi udara dan 
pencahayaan yang terukur jelas.

Yang memberikan pelayanan dan konsultasi ramah penuh senyuman, cepat tang-
gap dalam merespon, dan mampu mengakomodir kebutuhan desain impian klien 

Yang didesain oleh arsitek berpengalaman 23 tahun dapat mengerjakan desain 
rumah hanya dalam 1 pekan serta berserti�kat sehingga pengurusan IMB menjadi 
lebih mudah.

Yang mampu menyajikan detail gambar kerja dan rencana anggaran biaya dengan 
akurat, bisa dipertanggungjawabkan, dan diaplikasikan secara nyata layak bangun.

Yang menghadirkan arsitek secara langsung saat survei ke lokasi klien dimana pun 
berada sehingga pengukuran lebih akurat dan sesuai dengan kondisi riil lingkungan.

www.arsitekhijau.com
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12 KELEBIHAN

www.arsitekhijau.com

Service excellent, ramah dan solutif
Gratis konsultasi langsung dengan arsitek
Customer service fast respon di bawah 1 menit
Hasil renderan desain sangat realistis menggunakan aplikasi terkini  
Lumion dan Vray
Perhitungan RAB akurat 100% bisa dipertanggungjawabkan dan layak 
bangun
Manajemen dan staf rutin mendapat upgrading kompetensi
Branding nama Arsitekhijau mencerminkan desainnya yang ecofriendly
Personil Arsitekhijau tidak merokok serta konsisten menjaga kesehatan 
diri dan lingkungan
Arsitek langsung hadir survei
Selalu menjaga silaturrahmi dengan klien
Tingkat kepuasan klien mencapai 100%
Spesialis desain rumah tinggal, perkantoran, restoran, dan gedung
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PROFIL PERUSAHAAN

PT. Arsitek Hijau Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa desain arsitek 
dan konstruksi.

Nama 

www.arsitekhijau.com

Bidang Usaha

Domisili

Alamat

Telepon

Website

Instagram

Email

Dirintis Sejak

Tanggal Pendirian

Dasar Hukum

NPWP

Ijin Usaha - NIB

PT. Arsitek Hijau Indonesia

Jasa Desain Arsitek dan Konstruksi

Bekasi

Jl. Grand Residence Boulevard Blok RR184, Kec. Setu, Bekasi.

08121 433 433

www.arsitekhijau.com

www.instagram.com/arsitekhijau

ptarsitekhijauindonesia@gmail.com

2015

12 Agustus 2020

95.685.132.3-407.000

0220301862517

Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 28 Tangggal 12 Agustus 2020 
dibuat oleh Jauhar Arifin, SH. yang berkedudukan di kota Bekasi.



VISI, MISI, DAN MOTTO

Mewujudkan lingkungan binaan yang mengedepankan nilai-nilai
kemanusiaan, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

VISI

MISI
Membangun produk-produk desain dan konstruksi yang berkualitas dan
menjawab berbagai masalah lingkungan terkini melalui Sumber Daya Manusia 
yang kreatif, inovatif, dan profesional di bidangnya.

MOTTO
Bekerja berjamaah dan ikhlas dengan orientasi hasil berkualitas.

www.arsitekhijau.com
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KEGIATAN USAHA

Bidang Konstruksi:

Bidang Pendidikan

Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis

www.arsitekhijau.com

Konstruksi gedung tempat tinggal;
Konstruksi gedung perkantoran;
Konstruksi gedung perbelanjaan;
Konstruksi gedung kesehatan;
Konstruksi gedung pendidikan;
Konstruksi gedung penginapan;
Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga;
Konstruksi gedung lainnya;
Konstruksi jalan raya;
Konstruksi jembatan dan jalan layang;
Konstruksi landasan pacu pesawat terbang;
Konstruksi jalan rel dan jembatan rel;
Konstruksi terowongan;
Pembuatan/pengeboran sumur air tanah;
Pembongkaran;
Pengerjaan pemasangan kaca dan aluminium;
Pengerjaan lantai, dinding, peralatan saniter dan plafon;
Pengecatan;
Dekorasi interior;
Dekorasi eksterior;
Pemasangan pondasi dan tiang pancang;
Pemasagan perancah (stager);
Pemasangan atap/roof covering;

Pendidikan teknik swasta;
Pendidikan kerajinan dan industri.

Aktivitas arsitektur;
Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknisnya;
Penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa;

Jasa Desain Arsitek dan General Kontraktor



LEGALITAS

www.arsitekhijau.com



KLIEN KAMI

Berbagai Jenis Proyek

www.arsitekhijau.com
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Rumah
Tinggal

a r s i t e k h i j a u . c o m



Rumah Tinggal

Rumah Bpk Chandra

Rumah Bpk Rohmat

Guest House Bpk Agus

Tambun, Bekasi

Summarecon, Bekasi

Cikampek

Rumah ini mengusung modern kontemporer, dengan atap 
transparan dan bukaan sirkulasi diantara level atap.

Fokus desain rumah ini adalah renovasi penambahan pada 
area belakang tanpa mengurangi kenyamanan termal peng-
huninya, terutama pada area dapur dan servis area.

Bangunan ini adalah salah satu bisnis property yang dimiliki 
oleh klien, yang nantinya akan disewakan oleh para pelaku 
bisnis yang berada di pusat industri di Cikampek, dengan la- 
han dan taman yang cukup luas serta private pool, akan mem-
berikan relaksasi seperti menginap di villa.

a r s i t e k h i j a u . c o m

2020

2020

2020



Ini adalah salah satu opsi dari beberapa desain yang Kami 
berikan, konsepnya adalah Modern Minimalis, atap dengan 
kemiringan searah menghadap utara sangat cocok untuk pe-
masangan panel surya, karena akan maksimal sepanjang hari 
dalam menyerap energi panas matahari.

Rumah ini mengusung konsep modern tropis scandinavian.
Rumah ini cukup asri, karena memiliki taman di depan dan be-
lakang, serta bukaan yang banyak untuk pencahayaan alami.

Rumah ini berada di lokasi yang cukup padat penduduk, ak-
ses yang cukup sempit, namun tidak menghalangi Kami untuk 
mendesain rumah ini menjadi hunian yang sehat dan nyaman. 
Pada sebelah kiri dan belakang bangunan memilik taman dan 
bukaan yang sangat cukup memberikan napas dan cahaya 
alami.

Rumah Ibu Aching

Rawa Lumbu, Bekasi

Rumah Ibu Melda

Cikarang

Rumah Bpk Hadiman

Kranji, Bekasi

a r s i t e k h i j a u . c o m

2020

2020

2020



Rumah Tinggal

Rumah Bpk Thoriq

Rumah Bpk Alvian

Rumah Bpk Rosyid

Jatiwaringin

Bekasi

Cikokol

Perencanaan dan pembangunan rumah dengan konsep ba- 
nyaknya bukaan pintu yg lebar serta jendela yang mantap 
bercahaya dapat dipastikan si empunya rumah bakal berse-
mangat di pagi yang cerah atau pun merasakan kerinduan bila  
hujan basahi bumi. Tidak lupa diingatkan lagi bersyukur karena 
info dari empunya masih ada 2 unit lagi yang ingin arsitek hijau 
untuk menggarap pembangunanya kembali. 

Garis tegak lurus mengarah vertikal di tiap guratan fasad din 
ding pada konsep hunian bapak Alvian mengusung tema kete-
gasan dan kebersahajaan sang pemilik rumah terhadap apa 
yang dipandang dari orang-orang sekitar, tetangga atau pun 
penduduk setempat. Segan namun memiliki magnet yg cukup 
kuat ingin tahu sebenarnya bagaimana sih isi interiornya.

Rumah Bapak Rosyid ini awalnya sangat rendah untuk posisi 
plafon sehingga hawa dan suasana di ruangan sangatlah pe 
ngap. Sang arsitek memberi sentuhan peninggian posisi plafon 
dan lantai sehingga mendapatkan nuansa dan sirkulasi yang 
maksimal dan warna yang lebih lembut sehingga cuaca yang 
panas seperti di Tangerang masih bisa di antisipasi dengan 
sirkulasi dan pewarnaan yang lembut. It’s like you drink creamy 
latte with ice.

a r s i t e k h i j a u . c o m
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Rumah Ibu Uwi yang terletak di area depok ini mengusung 
model tropis dengan nuansa bali, lahanya yang cukup luas ini 
membuat sang desainer dimanjakan dengan umpan kebutu-
han ruang yang cukup menarik ditambah dengan eksotisme 
sentuhan pencahayaan interior dan exterior menjadikan rumah 
ini cukup eksentrik, pokoknya indonesia banget deh.

List atas bagian rumah  datang tim arsitekhijau disuguhkan 
dengan sebuah masalah yang lumayan rumit yaitu bangunan 
lantai 1 yang sisi sebelah kananya hampir rubuh sehingga ada 
beberapa titik yang perlu disuntik untuk perkuatan sehingga 
antisipasi di area tanah yang rawan longsor. Solusi pun dihadir-
kan dengan rumah 2 lantai yang ciamik badaaiiii. Memanjakan 
mata para penikmatnya. 

Cikarang adalah lokasi perkantoran yang lumayan berkem-
bang dan padat. Tim Arsitekhijau diberi kepercayaan untuk 
melakukan desain renovasi rumah tersebut dengan model 
tropis yang ditekankan dalam bentuk atap prisma dan dengan 
percaya diripun muncul menyeruak menjadi desain point view 
di kawasan tersebut jika terbangun. Tropis balinesse dengan 
lirikan mata di tiap detik tarian itu dimainkan.

Rumah Ibu Uwie

Depok

Rumah Bpk Derry

Jagakarsa

Rumah Bpk Dayan

Cikarang

a r s i t e k h i j a u . c o m
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2020

2020



Rumah Tinggal

Rumah Ibu Aching

Rumah Ibu Fivi

Rumah Ibu Keke

Rawa Lumbu, Bekasi

Kemang Pratama, Bekasi

Jatibening, Bekasi

Setelah diberikan beberapa Alternatif, akhirnya jatuh pilihan-  
nya dimodel ini, karena mengusung Arsitektur modern tropis dan 
memberi kesan lebih hommy, sangat nyaman untuk ditempati, 
sejenak melupakan hiruk pikuk kehidupan kota.

Awalnya membangun tanpa desain dari arsitek, ingin untung tapi 
banyak pemborosan dan ketidaksesuaian dihati sang pemilik, 
dengan ide dan kreativitas. Tim Arsitekhijau mampu mengako-
modir semua kebutuhan yang dibutuhkan Ibu Fivi dan keluarga. 
Minimalis Kontemporer adalah pilihan tepat untuk model rumah 
yang menginginkan tampilan indah namun sederhana.

Kesan Pertama yang didapat dari konsep rumah ini adalah     
Luxury, berwibawa dan elegan. Kuncinya adalah pada 2 tiang, 
pemilihan warna, material granit, sentuhan profil semi klasik dan 
bukaan kaca yang lebar.

a r s i t e k h i j a u . c o m
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Dengan mempertimbangkan kebutuhan ruang dan lahan yang 
cukup luas, rumah ini didesain dengan satu lantai, cukup re    
levan dan menghemat biaya. Meskipun murah, namun tidak 
murahan, karena Kami mendesain dengan rasa, pengalaman 
dan dedikasi yang tinggi.

Rumah Tropis modern klasik ini memiliki lebar hanya 6 me-
ter, tapi kok kelihatan luas ya? ya, benar sekali, kanopi carport 
adalah kuncinya, dibuat bentangan cukup lebar antar tiang          
nya, kemudian dibantu permainan horizontal pada profil ba-
gian bawah atap dan motif conwoodnya.

Ketika lelah penat pulang selesai beraktivitas di tengah kota, 
kemudian sampai rumah beramah mesra dengan keluarga 
dalam hunian yang sangat hommy ini tentunya akan menja-
di pemicu gairah tersendiri bagi setiap penghuni rumah ini, 
setelah mimpi indah semalam dan melihat matahari terbit dari 
balik jendela kaca yang luas, maka hidup akan lebih produktif. 

Rumah Bpk Twosan

Dukuh Zamrud Bekasi

Rumah Bpk Warsito

Depok

Rumah Bpk Arif

Pulo Asem, Jakarta Timur

a r s i t e k h i j a u . c o m
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Rumah Tinggal

Rumah Ibu Febi

Rumah Bpk Boy

Rumah Bpk Mulyo

Bekasi

Bekasi

Bekasi

Sekilas fasad sekilas bernafas sekilas terlihat pas warna yang 
kontras membuat suasana membias konsep dengan kelembu-
tan aroma yang menembus batas sebuah pertanyaan terlintas 
siapakah dirimu wahai sang pemilik paras. Desain dengan nuan-
sa minimalis di kediaman rumah Ibu Febi.

Seorang anak bisa berlari-lari di dalam rumah yang memiliki ru-
ang keluarga yang luas memberikan simfoni yang indah dan kid-
dy, si pemilik rumah tersebut adalah si Boy. Desain permintaan 
yang diusung adalah semi minimalis tropis dengan luasan desain 
yang cukup ok. Dan pemanfaatan ruang yang benar serta sirku-
lasi udara dan cahaya yang baik sang desainer yakin penghuni 
akan merasakan suasana yang sejuk di siang hari.

Simimin mungkin hanya seorang penulis biasa yg lebih banyak 
minusnya, narasi dalam sebuah bangunan tidak benar benar 
dapat mendeskripsikan apa yang sebenarnya tergurat dalam 
coretan kanva sang pemilik komitmen yang disadur dalam sketch 
up. Bapak mulya adalah seorang klien kami yang berharap de-
sain yang terpampang dapat mencerminkan kebahagiaan bagi 
si pemilik rumah walau dengan sedikit ketidaktahuan ataupun 
hasil terawang ke arah mana antara desainer dan klien berpadu.

a r s i t e k h i j a u . c o m
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Hunian Ibu Hidayati mengusung tema minimalis dengan menge-
depankan azas fungsional yang terpadu dengan estetika se 
hingga bermanfaat bagi penghuninya, dengan atap pelana sang 
arsitek benar benar tidak ingin mengambil resiko terhadap ke-
bocoran dan juga mengejar fasad simetris yang lebih dominan 
ditambah dengan kanopi kaca transparan membuat rumah ibu 
Hidayati ini lebih cerah dan lebih dominan bangunan sekitarnya. 

Hunian Bapak Roy berlokasi di Joglo dominasi permainan meng-
gunakan material conwood pada fasad dengan tampilan topian 
menyudut dibagian depan menjadi bagian paling tersudut yang  
sisinya dinikmati setiap sudut mata yang lewat. Tanpa pagar de-
pan menunjukan sifat penghuni yang sangat terbuka untuk ber-
tamu. It’s like you say “welcome to my house, my house is very 
small but I don’t have  the door at my side.”

Arsitekhijau diberi kepercayaan untuk mendesain rumah Bapak 
Leo yang berkediaman di Galaxy. Masih mengusung    minimalis 
minded renovasi 1,5 lantai menjadi 2 lantai. Bukaan yang cukup 
dan pencahayaan yang baik adalah harapan yang memiliki ru-
mah agar suasana ruang menjadi lebih homie.

Rumah Ibu HiIdayati

Jatiwaringin

Rumah Bpk Roy

Bekasi

Rumah Bpk Leo

Depok

a r s i t e k h i j a u . c o m
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Rumah Tinggal

Rumah Ibu Venny

Rumah Bpk Slamet Urip

Rumah Ibu Lenti

Depok

Bekasi

Tambun, Bekasi

Kesan Pertama yang didapat dari konsep rumah ini adalah      
Elegan dan Minimalis, pemilihan warna dan material yang te-
pat menghasilkan sentuhan profil semi klasik dan bukaan kaca 
yang lebar.

Rumah kediaman Bapak Slamet Urip yang berletak di Bekasi 
ini, mengusung konsep 2 rumah menjadi 1 dengan alur mini-
malis modern dengan tambahan guratan fasad horizontal ma-
terial conwood. Terlihat suasana yang syahdu pada penataan 
lampunya dan kesederhanaan pada desain railing balkon nya. 

Pagi ini saya diberikan kesempatan menarasikan rumah Ibu 
Lenti dengan konsep minimalis fungsional dengan alur vertikal 
lebih banyak dari pada alur horizontal, sehingga kesan tinggi 
dan berwibawa terlihat pada desain Ibu Lenti ini. Kavling yang 
cukup luas membuat nuansa gubahan massanya mudah un-
tuk dibentuk oleh arsitek kami Arsitekhijau. Congrats Ibu Lenti 
karena sudah menemukan arsitek yang tepat.

a r s i t e k h i j a u . c o m

2021
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Desain renovasi rumah Pak Saad terdiri dari 2 skema desain, 
yaitu desain eksterior dan juga desain interior, rumah yang 
lumayan luas dan sangat tempo dulu ini memiliki layout ru-
ang yang berliku-liku atau rumit, sehingga arsitek mengambil 
keputusan dengan membongkar sebagian bangunan lama dan 
mempertahankan sebagian lain, sehingga terciptalah estetetis 
dalam desain rumah Pak Saad di Bekasi ini.

Konsep desainnya adalah bertumbuh, karena dari awal per-
temuan dengan hasil akhir pertemuan desain adalah sebuah 
perbedaan ditiap waktu nya, dimulai dengan renovasi rumah 
1 kavling menjadi 3 lantai berkembang sampai dengan reno- 
vasi 2 kavling menjadi 2 lantai yang kemudian berkembang lagi 
dengan lantai tambahan atau mezanin.

Bapak dengan rumah tinggal dengan poni berlapis, dengan ke-
cerahan terapis dan topian yang tipis menjalar turun dari kanan 
kekiri tiris, balkon yang manis ada di sisi oportunis terlalu naif 
jika sebagai penikmat seni tak mengumbar kata-kata extrimis 
apalagi berharap digubris. Begitulah ini si minimalis.

Rumah Bpk Saad

Jatiwaringin, Bekasi

Rumah Ibu Eka

Bekasi

Rumah Bpk Johan

Bekasi

a r s i t e k h i j a u . c o m
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Rumah Tinggal

Rumah Ibu Ati

Rumah Ibu Rini C3 R1

Rumah Ibu Ida

Cimanggis

Cipadu, Tangerang

Bekasi

Menghadirkan suasana alami di rumah, di tengah-tengah 
berkembangnya pembangunan perumahan di kota. Meman-
faatkan keterbatasan yang ada menjadi sebuah nilai tambah 
keindahan yang menjadi tempat berteduh bagi keluarga.

Pada tahun 2019 kami dan tim Bali Tropical bekerjasama lagi 
dalam ranah konsep yang sama lagi yaitu tropis minded de-
ngan nuansa Bali. Porsi kami selain desain arsitektur, disini 
kami bermain sebagai desainer yang mengakomodir kebutu-
han klien dari developer ditambah kami juga mengambil ranah 
kontruksinya.

Pada tahun 2021 kami mendapat amanah dalam ranah konsep 
rumah yaitu tropis modern minded dengan nuansa Bali dengan 
sedikit sentuhan permainan garis asimetris, porsi kami selain 
desain arsitektur, di sini kami bermain sebagai arsitek yang 
mengakomodir kebutuhan klien. Dan mungkin menjadi satu-sa-
tunya arsitek yang memiliki konsep kavlingan yang dibangun 
dengan sistem desain suka suka dibawah asuhan sang arsitek, 
sehingga alhasil kepuasan pelanggan menjadi prioritas kami.

a r s i t e k h i j a u . c o m

2022

2019

2021

Rumah Tinggal



Pada tahun 2021 kami mendapat amanah dalam ranah konsep 
rumah alternatif ke 1 yaitu modern minimalis minded dengan 
sedikit sentuhan permainan garis asimetris, porsi kami selain 
desain arsitektur, di sini kami bermain sebagai arsitek yang 
mengakomodir kebutuhan klien, sehingga alhasil kepuasan 
pelanggan menjadi prioritas kami.

Kami tim Arsitekhijau dapat turun langsung dalam ranah kon-
sep rumah Bu Uni kontemporer minimalis dengan sedikit sen-
tuhan permainan garis asimetris. Porsi kami selain desain arsi-
tektur, kami berimajinasi sebagai arsitek yang mengakomodir 
kebutuhan klien sebebas-bebasnya namun dibatasi oleh term 
of reference.

Kami tim Arsitekhijau turun langsung dalam ranah konsep       
rumah Bu Uni kontemporer minimalis dengan sedikit sentu-
han permainan garis asimetris pada desain awal dan minimalis 
dengan dominan fasad simetris dalam desain arsitektur alt 1, 
di sini kami berimajinasi sebagai arsitek yang mengakomodir 
kebutuhan klien sebebas bebasnya namun dibatasi oleh term 
of reference.

Rumah Ibu Ida alt. 1

Bekasi

Rumah Ibu Uni

Bekasi

Rumah Ibu Uni alt. 1

Bekasi

a r s i t e k h i j a u . c o m

2021

2021

2021



Rumah Tinggal

Rumah Bpk Edi

Rumah tempat kembali pulang, titik tolak seorang mengemban amanah untuk berbagi keceriaan dan          
kebahagiaan dimulai dari kumpulan ruang yang disebut rumah, dengan list abu abu cerah disisipi tali air 
conwood berwarna coklat dimotivkan batu alam berwarna cream melukiskan diorama di beberapa lokasi 
yang pernah dilalui. Pagaran polos memperindah tempat tinggal Pak Edi, there’s no hope too big and to be 
true.

2020
Bekasi



Rumah Bpk Pandu

a r s i t e k h i j a u . c o m

2020
Bekasi

Dominasi putih gading meningkatkan mood dalam bereksplorasi sehari-hari. Kegiatan bisa lebih ber-          
energi karena pendaran cahaya yang tidak berhenti dan ditangkap disisi bangunan tetapi memantul 
kembali. Namun dianjurkan bagi yang lewat depan rumah ini ketika siang hari yang cerah baiknya meng-                   
gunakan kaca mata riben hook, memang juara soal lokasi fasad yg paling eksotis.



Ada yang baru dari kami sebuah desain dengan konsep lepas dari biasanya yaitu sebuah konsep kontras-
minded yaitu konsep yang bermain di area perbedaan warna ataupun texture yang mencolok antara texture 
yang satu dengan yang lainnya, desain ini benar-benar mengintimidasi dari tiap sisi bangunannya. Dan 
inilah yang disadur oleh klien kami pada kediaman rumah Pak Feisal di Cimanggis.

2020
Cimanggis

Rumah Bpk Feisal





Lagi, lagi dan terjadi lagi kisah baru yang tak kan pernah terulang kembali, inilah sebuah jalan arsitek se-
buah intuisi tentang aliran keharmonisan warna yaitu kontrasminded yang terjadi karena pengalaman dan 
permohonan pada abstraksi dari ketidakpastian sebuah nilai seni. Rumah kediaman Bapak Pisko adalah 
tumpahan, curahan untuk sebuah gubahan ikonik persembahan kami Arsitekhijau.

2021
Bekasi

Rumah Bpk Pisko



Rumah Bpk Kuwat Wijayanto

a r s i t e k h i j a u . c o m

2020
Bintaro

Kata-kata untuk desain renovasi Pak Kuwat Wijaya didominasi putih gading meningkatkan booster hati    
dalam bereksplorasi sehari hari. Aktivitas lebih berenergi karena pendaran nuansa yang tidak berhenti 
pada layout dan penataan ruang dan juga aksesoris di sisi bangunan mampu menarik perhatian untuk 
kemudian memantul kembali. Namun dianjurkan bagi yang lewat depan rumah ini ketika siang atau di pagi 
yang cerah baiknya menggunakan kaca mata, batu granit memang juara soal fasad paling eksotis.



Saling sisip saling tumpuk saling timpa saling warna berdampingan dengan perbedaan warna yang men-
colok dengan hook adalah kemanjaan bagi arsitek karena area luar bangunan menjadi sangat luas untuk 
didandani atau di-makeover sedemikian rupa dan yang beruntung kali ini adalah Bapak Ali Yusuf dieksekusi 
oleh tangan dingin Arsitekhijau dengan gubahan minimalis elegan dan manis.

2021
Jakarta

Rumah Bpk Ali Yusuf





2021
Bekasi

Rumah Bpk Erin alt.





Rumah tempat kembali pulang, titik tolak seorang mengemban amanah untuk berbagi keceriaan dan ke-
bahagiaan dimulai dari kumpulan ruang yang disebut rumah. Pagaran rumit memperindah tempat tinggal   
Pak Erin.

2021
Bekasi

Rumah Bpk Erin





Rumah Tinggal

Rumah Tinggal Bu Novi

2021

Jatibening, Bekasi

Memaksimalkan konsep desain rumah anda bersama kami Arsitekhijau adalah sebuah keniscayaan.          
Dengan pengalaman di berbagai genre aliran design arsitektur sesuai kebutuhan. Seperti klien kami yang 
satu ini yaitu Ibu Novi sebuah persembahan design dengan tampilan semi klasik minimalis terpaut dengan 
model interior yang sangat kaya akan pernak-pernik ornamennya serta penataan layout yang ciamik.



a r s i t e k h i j a u . c o m

Sebuah rumah yang 
di desain peruntukan 
modeling atau pe- 
motretan prewedding 
ataupun wedding se-
hingga tak satupun 
sudut di dalam rumah 
yang tidak terkena 
tangan dingin sang            
arsitek bahkan sampai 
area kamar mandi pun 
menjadi bagian yang 
cukup disorot karena 
ornamen-ornamennya 
yang unik.

Interior Ruang Keluarga

Interior Ruang Photoshoot

Interior Ruang Photoshoot





Tangerang SelatanBali Tropical Garden

a r s i t e k h i j a u . c o m

2021



Tropical Garden A1Bali Tropical Garden

Tangerang Selatan

2021



Tropical Garden A3
Bali Tropical Garden

Tangerang Selatan

Desain rumah Tropical Garden mengusung tema klasik minimalis dengan 
pemanfaatan spot-spot ikonik dan permainan rasa simetris antara bagian 
kanan dan kiri bangunan. Keseimbangan dalam desain terletak dalam 
gubahan bentuk ditambahkan dengan atap prisma yang memiliki bentuk      
optimal. Perumahan Tropical Garden di Tangerang.

2021



Tropical Garden A6
Bali Tropiocal Garden

Tangerang Selatan

2021

a r s i t e k h i j a u . c o m





BintaroSPRINGFIELD BINTARO

a r s i t e k h i j a u . c o m

2021



Blok A1
Bali Tropical Springfield

Tangerang Selatan

Desain rumah Tropical Springfield mengusung tema  minimalis modern 
dengan pemanfaatan spot-spot ikonik dan permainan rasa asimetris antara 
bagian kanan dan kiri bangunan, ketidakseimbangan dalam desain adalah 
gubahan bentuk yang didominankan. Fasad yang lebar dimanfaatkan agar 
memiliki bentuk optimal.

2021



Blok A2
2021

a r s i t e k h i j a u . c o m

Bali Tropical Springfield

Tangerang Selatan



Blok B1
Bali Tropical Springfield

Tangerang Selatan

Desain rumah Tropical Springfield mengusung tema minimalis modern 
dengan pemanfaatan spot-spot ikonik dan permainan rasa asimetris antara 
bagian kanan dan kiri bangunan, ketidakseimbangan dalam desain ada-
lah gubahan bentuk yang didominankan. Fasad yang lebar dimanfaatkan 
agar memiliki bentuk optimal. Material conwood benar-benar terasa dalam         
visualnya.

2021



Blok B6
Bali Tropical Springfield

Tangerang Selatan
2021

a r s i t e k h i j a u . c o m



Blok C1
Bali Tropical Springfield

Tangerang Selatan

Desain rumah Tropical Springfield mengusung tema minimalis modern 
dengan pemanfaatan spot-spot ikonik dan permainan rasa asimetris antara 
bagian kanan dan kiri bangunan, ketidakseimbangan dalam desain ada-
lah gubahan bentuk yang didominankan. Fasad yang lebar dimanfaatkan 
agar memiliki bentuk optimal. Material conwood benar-benar terasa dalam         
visualnya.

2021







Tangerang Selatan

Bali Tropical Cipadu
a r s i t e k h i j a u . c o m

2021



Cipadu A1
Bali Tropical Cipadu

Tangerang

Desain rumah di area Cipadu mengusung tema minimalis Klasik dengan 
pemanfaatan kebutuhan ruang dan permainan rasa simetris bangunan, 
keseimbangan dalam desain adalah gubahan bentuk yang didominankan.
Fasad dimanfaatkan agar memiliki bentuk optimal.

2021

a r s i t e k h i j a u . c o m



Cipadu C3
Bali Tropical Cipadu

Tangerang

2021



Cipadu D4
Bali Tropical Cipadu

Tangerang

2021

a r s i t e k h i j a u . c o m



Cipadu A5Bali Tropical Cipadu

Tangerang

2021



Cipadu C6
Bali Tropical Cipadu

Tangerang

2021

a r s i t e k h i j a u . c o m





Parung PanjangBeverly Lake

a r s i t e k h i j a u . c o m

2020



Beverly Lake 45
Beverly Lake Residence

Parung, Bogor

Desain rumah Baverly Lake mengusung tema  minimalis classic dengan    
pemanfaatan kebutuhan ruang dan permainan rasa asimetris antara bagian 
kanan dan kiri bangunan, keseimbangan dalam desain adalah gubahan 
bentuk yang didominankan. Sedikit tambahan nuansa timur tengah dengan 
pintu yang berbentuk busur.

2021



Beverly Lake 60
Beverly Lake Residence

Parung, Bogor

2021

a r s i t e k h i j a u . c o m



Beverly Lake 36
Beverly Lake Residence

Parung, Bogor

Desain Rumah Baverly Lake dengan type 36 mengusung tema mini-                
malis classic dengan pemanfaatan kebutuhan ruang yang maksimal, ke-         
seimbangan dalam desain adalah gubahan bentuk yang didominankan.    
Sedikit tambahan nuansa classic dengan jendela yang unik

2021



Beverly Lake Residence

Parung, Bogor

2021

a r s i t e k h i j a u . c o m

Beverly Lake 64



Beverly Lake 80
2021
Beverly Lake Residence

Parung, Bogor







Tangerang SelatanBali Tropical Joglo

a r s i t e k h i j a u . c o m

2020



Bali Tropical Joglo A1

Bali Tropical Joglo

Tangerang

Bali Tropical Joglo adalah perumahan dengan tema bali tropis yang 
hampir keseluruhan tampaknya mengadopsi anakan kultur Bali dan 
nuansa Bali ditiap guratan desainnya. Pemakaian material granit 
yang termotif menjadikan tampilan menjadi lebih hidup.

2020



Bali Tropical Joglo A5

Bali Tropical Joglo

Tangerang

2020

a r s i t e k h i j a u . c o m





Tangerang SelatanBali Tropical Cirendeu 2

a r s i t e k h i j a u . c o m

2021



Blok A3
Bali Tropical Cirendeu 2

Tangerang Selatan

2020 progres desain Arsitekhijau masih mengadopsi kultur permintaan klien 
yang lebih cenderung ke arah desain tropis dominan dalam atap prisma dan 
hiasan batu serai bali dan permainan conwood. Menyatu dalam simfoni dan 
berpadu dalam guratan karakteristik materialnya.

2021



Bali Tropical Cirendeu 2

Tangerang Selatan

2021

a r s i t e k h i j a u . c o m

Blok B2



Blok C4
Bali Tropical Cirendeu 2

Tangerang Selatan

2020 progres desain Arsitekhijau C4 dan D1 masih mengadopsi kultur per-
mintaan klien yang lebih cenderung ke arah desain tropis dominan dalam 
atap prisma dan hiasan batu serai bali dan permainan conwood. Menyatu 
dalam simfoni dan berpadu dalam guratan karakteristik materialnya.

2021



Blok D1

Tangerang Selatan

2021

a r s i t e k h i j a u . c o m

Bali Tropical Cirendeu 2



Blok A6Bali Tropical Cirendeu 2

Tangerang Selatan

2021



2021

a r s i t e k h i j a u . c o m

Blok D4Bali Tropical Cirendeu 2

Tangerang Selatan



Tipe 36
Winland Development

Bekasi

Kali ini kami bersama Winland di medan properti berbagi visi tentang            
visualisasi masa depan hunian para makhluk bumi yang kian hari kian          
melonjak akibat pernikahan antara 2 gender ternama di dunia yaitu laki- 
laki dan perempuan yang tidak kunjung terhenti, tapi begini atau begitu                   
memanglah sudah fitrahnya semoga langgeng hingga surga di akhirat ke-
lak. Ini adalah salah satu gubahan indah nan syahdu sebuah paras yang tak 
lekang oleh waktu.

2020



Grand Tropical Bintaro

Tangerang Selatan

Grand tropical bintaro bertema hijaukan bumi Indonesia dengan bangunan 
hijau mencuat dengan desain ikonik ala chef Arsitekhijau garis garis con-
wood. Fasad caprot yang kasar hanya tampilan atau texture namun, di si- 
tulah tercipta kelembutan yaa dibagian itu. Dedaunan dan tanaman rambat 
yang menjuntai merambat di dinding ikut meramaikan suasana dan berkata 
semoga aku benar-benar ada nanti pada kenyataannya... Aamiin.

2020

a r s i t e k h i j a u . c o m

Grand Tropical Bintaro





Desain
Interior

a r s i t e k h i j a u . c o m



Abu-abu tua dan paduan warna-warna yang nyaman dan hangat dari sudut ke sudut aksesoris 
tertata rapi serta pencahayaan backdrop kitchen set sangat baik. 

This morning i can say “Itadakimasu“.

Kitchen Set

2021

Interior

Bpk Lukman



Alternative

a r s i t e k h i j a u . c o m

Bintaro



Kini terasa sungguh nuansa putihnya memecah suasana di antara keluarga, keindahan, jatidiri dan 
estetik didapat dari desain interior kitchen set dan interior ruang keluarga. Konsep minimalis ini 
dominan fungsional.

Ruang Keluarga dan Kitchen Set

Bintaro

Interior

Bpk Punjul

a r s i t e k h i j a u . c o m



2020



Kitchen Set
Interior

Bpk Rifki

2021
Ruang kitchen set bermotif kayu dengan lapisan granit on 
top table dan granit di dinding adalah pilihan banyak ibu ibu 
dan para peminat kitchen set, dimana olahan makanan di 
buat di situ semangat mulai ditanamkan, sayur toge is the 
best atau buntil ajaib rasanya plus ikan terinya sedaaap.

a r s i t e k h i j a u . c o m



a r s i t e k h i j a u . c o m

Kitchen set minimalis mini mungkin ada hampir di 
seluruh perumahan masa kini, yang seperti ini cocok 
untuk kisaran tipe 30, tipe 36 atau tipe 45 karena me-
mang area dapur yang terbatas, dan pastinya dengan 
memanfaatkan ruang terbatas itu akan menjadikan 
olahan dapur yang tanpa batas. 

Wahai para chef memasaklah dengan segenap 
keterbatasan.

Ibu Desy

2021

Bekasi



Kitchen Set
Interior

Bu Rinny

I swear, this will be the most simple kitchen set.

Separuh seperti lemari belajar dan separuhnya lagi pure kitchen set, 
putih bersih dan sederhana. 

a r s i t e k h i j a u . c o m

2021Bekasi





Ruang keluarga dengan tampilan rata dinding dan fasad dominasi vertikal horizontal disertai     
warna cerah yang absolut ruang keluarga menjadi lebih representatif bagi penghuninya ditambah 
lagi ruang tidur yang bernuansa lesehan membuat desain semakin menarik bagi penghuninya. 
Dan pun kabin-kabin dan ambalan-ambalan yang tersusun terlihat rapi satu sama lain. 

“This is it cabinet in white solution.“

Ruang Keluarga

2021

Interior

Ibu Yuni

a r s i t e k h i j a u . c o m



Kamar Tidur
Interior

Ibu Yuni

Cimanggis, Depok



Kitchen Set

Lokasi dapur atau kitchen set adalah urgensi yang paling vital dalam peletakan layout desain.        
Di sini kita disuguhkan dengan sebuah esensi kedekatan antara dapur dengan nuansa taman 
terbuka sehingga bau tak sedap dapat langsung terkonversi bersama sirkulasi alam dan lagi pe-
warnaan interior yang kontras dominan hitam putih antara perangkat dan bungkusnya membuat 
padu tampilan dalam bingkai interior.

a r s i t e k h i j a u . c o m

Interior

Ibu Yuni



Aloha guys masih seputaran kitchen set paduan motif kayu dan HPL putih dan tambahan yang 
unik di dalam desain kitchen set seperti ini adalah ada tambahan jendela di bagian tengah, ini ban-
yak loh guys digunakan pada rumah-rumah yang memiliki dapur minim sirkulasi di bagian pintu 
ataupun jendela-jendela rumahnya.

Kitchen Set
Interior

Ibu Febi

Bekasi



Kitchen Set
Interior

Bpk Johan

Interior kitchen set pak johan dan wardrobe dibuat dengan menggu-
nakan multipleks finishing HPL. Terdiri dari 3 jenis tipe HPL yaitu putih 
polos, motif kayu, dan hitam polos dengan area kitchen set yang cukup 
luas dan ditambahkan meja bar bagian tengah kitchen set. 

Maksimal pengerjaan sampai ke plafon adalah untuk memaksimalkan 
kebutuhan kabin-kabin tempat penyimpanan. 

a r s i t e k h i j a u . c o m



Wardrobe

2021
Bekasi



Kitchen Set

Kitchen set dan sink, Ambalan-ambalan, bungkus kulkas, lemari kabinet bawah, lemari kabinet 
atas, meja island, titik lampu gantung yang unik dan penataan kursi duduk yang keren dipadu   
dengan lantai keramik yang unik menjadikan dapur ini terlihat hidup. 

              Selamat memasak teruntuk yang senang memasak.

a r s i t e k h i j a u . c o m

Interior

Ibu Bira 2021

Bintaro



Ruang Keluarga



Kamar Tidur
Interior

Ibu Bira



Interior Kamar Mandi

Ruang tidur dengan interior yang tertata dengan baik dan yang tidak tertata jelas berbeda, karena 
dari tampilan saja sudah sangat menonjol jika penataan layout desain baik maka baiklah tampilan-
nya, ditambah dengan perangkat furniture yang dibuat custom sehingga meningkatkan vitalitas 
pemanfaatan ruang yang hampir rata-rata terbatas untuk skala perumahan-perumahan masa kini. 
Saran ya guys kalau furniture custom saja, kita bisa eksekusi. Check it out.

Bintaro



Sebuah sistem mikro partikel sel-sel terbentuk dari sebuah ruangan yang disebut dapur, tatanan-
ya diolah oleh sang chef dengan beragam pengetahuannya, warna hitam dengan ketajamannya 
dan putih dengan kelembutannya. Untuk desain desain ini sang penulis menumpahkan seluruh 
isi cawan hingga kosong tak berisi lagi, bahkan sisa tetesan di cawan telah pun dijilati oleh semut 
dan binatang kecil lainnya.

Kitchen Set dan Ruang Tamu
Interior

Ibu Eka

a r s i t e k h i j a u . c o m



Bekasi



Taman Belakang dan Musholla
Interior

Ibu Eka

Kini terasa sungguh rasa coklatnya begitu 
terasa memecah suasana diantara keluar-
ga, keindahan, jatidiri dan estetik didapat 
dari desain interior taman belakang dan                
interior ruang musholla, konsep minimalis ini        
dominan fungsional.

a r s i t e k h i j a u . c o m
Bekasi



Interior Musholla



Ruang Tidur Utama

Mezanin dengan kehangatan sua-
sana yang tersimpul dalam desain 
corak kayu pada furniture custom 
yang dibuat serta pencahayaan 
yang sedikit temaram membuat 
suasana terasa syahdu terlantun, 
lemari tersusun rapi maksud pe-
manfaatan maksimal pada furniture 
kamar tidur mezaninnya, i’d like to 
say “the lovely bedroom ever“. 

a r s i t e k h i j a u . c o m

Interior

Ibu Eka

Bekasi





Kamar Tidur Anak
Interior

Ibu Eka

Interior dengan nuansa ungu sepertinya menjadi pilihan unik untuk klien kita satu ini, dengan 
background hitam berbintik dan penataan lemari gantung kamar tidur anak ini menjadi lebih homy 
dan terasa hangat. 

          “Feels like in the mountain.”

a r s i t e k h i j a u . c o m
Bekasi







Gedung 
Besar

a r s i t e k h i j a u . c o m



Alternatif itu bisa jadi jalan yang paling indah jika sang arsitek mampu membaca permainan lawan main 
atau klien. Atau sepertinya si klien lebih ke arah begini jika begitu, maka dianjurkan memperjelas term of 
referensi agar kondisi desain bisa direkayasa lebih futuristik dan estetik, gedung kaca dan gedung hijau. 

Check it out.

Tampak dari atas

2021
Tegal

Alt. Gedung Bengkel SMK Muhammadiyah Tarub

Sekolah



a r s i t e k h i j a u . c o m

Gedung P1 SMK Muhammadiyah Tarub



Bengkel SMK Muhammadiyah Kramat

Gedung Besar

Here i am and there you are, love it like a huricane, our grandfather Mbah Dahlan has a big dream 
to design and to build the humanity with a strong capability, depend on independence of live. These 
concept is pure with dominance of the colours, We come to design and we stay to build as soon as 
we love it.

With The braveheart of the community, Impossible is nothing.  

2021
Tegal



“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh 
kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang yang beruntung.” 

(QS Ali-Imran ayat 104).

a r s i t e k h i j a u . c o m



Yayasan Gen Peduli Indonesia
Gedung Besar

Gedung Besar Yayasan Generasi Peduli Indonesia Banjarwaru mengusung azas manfaat seluas-luasnya 
untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia dengan mengedepankan semangat kekitaan dalam langgam 
alur budaya jawa yang kental dengan etika sopan santunnya tercerna dalam saduran fasad ikonik expose 
bata merah yang manis dan finishing kaproot di sisa bagian penampakanya. Bangunan terbagi menjadi 2 
bagian yang saling berhadapan satu sama lain seperti sebuah percakapan intens antara 2 sisi  papan catur 
yaitu tempat bermain dan satu lagi tempat untuk menyimpan bidak-bidaknya. 

Entah apa maksud sang desainer??? Wallahu Alaam bisshowab.

2020
Cilacap



a r s i t e k h i j a u . c o m



Yayasan Pundi Amal Bakti Ummat

Gedung Besar

Gedung Besar Yayasan Pundi Amal Bakti Ummat mengusung azas manfaat seluas-luasnya untuk seluruh 
lapisan masyarakat Indonesia dengan mengedepankan semangat keumatan tercerna dalam saduran fasad 
ikonik expose bata merah yang manis dan finishing conwood di sisa bagian penampakanya. Bangunan 
terbagi menjadi 1 bagian kesatuan satu sama lain.

2020
Bekasi



a r s i t e k h i j a u . c o m





Masjid &
Musholla

a r s i t e k h i j a u . c o m



Masjid dan Musholla

Nurul Ibadah

2020

Musholla Nurul Ibadah berlokasi di 
Bekasi. Pertama kali tim Arsitek kami 
survey, kami disuguhkan dengan area 
pelataran musholla yang lumayan 
sempit untuk direnovasi yang kemu-
dian digubahlah oleh para maestro 
kami tim Arsitekhijau sehingga tiada 
tempat untuk ketidakpastian dan keti-
dak indahan. 

a r s i t e k h i j a u . c o m



Musholla 
Nurul Ibadah

Bekasi

Dipadu dari atas sampai ke bawah ditilik benar2 dengan sentuhan islami dari 
kubah dengan rencana lapis emas sampai dengan pemilihan granit alam alami 
yang natural.



Masjid dan Musholla

At-Taqwa

2020

a r s i t e k h i j a u . c o m

SMP  Mu h amma d i y a h  K r ama t  1



Masjid At-Taqwa
Tegal

Masjid At-Taqwa “Sesungguhnya masjid yang berasaskan pada ketaqwaan dari hari pertama di-
canangkan adalah masjid yang paling aku cintai untuk aku berdiri berada di dalamnya.” Desain 
menggunakan motif langgam jawa dengan desain menara yang menyerupai sebuah pengait pada 
bagian mesin jahit, berlokasi di Tegal Jawa Tengah dengan aksentuasi pada permainan rooster, bata 
merah exposed dan kalimat syahadat membuat nuansa gubahan menjadi sangat religius dan bagus.



Masjid dan Musholla

Abu Bakar As-Sidiq

2020

Masjid Abu Bakar As-Siddiq yang terletak di perumahan Villa Khalifah di 
kota Jambi ini benar benar eksotis.

Ketika mimin melihat sekilas langsung tertuju pada 2 kubah kecilnya 
yang ada di kanan dan kiri jika 1 sisi atau kubah kecilnya yang ada 4 
terletak di tiap sudut jika 3 dimensi, terkoneksi dengan model atapan 
dak beton yang merata di pinggiran doom terbesarnya yang berada di 
tengah.

Dengan mengambil ranah filosofi kubah Rasulullah dan 4 Kekhalifahan 
yang pernah berkuasa pada zaman awal awal Islam muncul. 

T a m p a k  b a g i a n  d a l a m



Masjid Abu Bakar
As-Siddiq

Sarolangun, Jambi

arsi tekhi jau.com

Dan yang terpenting masjid atau musholla dapat menjadi tempat beribadah muslimin dan muslimat 
di manapun.

It’s The Dot Gold at the Java with the iconic emporium. ““



Masjid dan Musholla

Al-Ihsan
Masjid Al-Ihsan digambar oleh Mas 
Arsitek dan direndering oleh Mas 
drafter berpengalaman dan diesti-
masi oleh Mas Estimator. Tergam-
bar dengan kubah berwarna emas  
dan terpadu dalam kemasan roster 
coklat. 

Semoga masjid diisi dengan mus-
limin dan muslimat berhati emas dan 
terbangun bermanfaat dengan masa 
peradaban yang panjang. Tak lekang 
oleh waktu karena kau wahai masjid 
adalah milik umat Islam sedunia. 

2020
Masjid Al-Ihsan

Depok



SMK
Muhammadiyah Tarub 

Masjid Sekolah Menengah Ke-
juruan Tarub ini terlihat sangat 
menawan hati ketika pertama 
kali melihatnya. Model masjid 
benar benar menyajikan kebesa-
ran hati dan kebersihan jiwa se-
dangkan menaranya benar benar 
melambangkan ketinggian Islam 
dan keluasan ilmu. 

Dengan warna dominan putih 
masjid ini terlihat sangat ekso-
tis feat eksklusivitas, semoga 
terbangun dengan segera dan 
bermanfaat bagi ummat manusia 
setegal dan se-Indonesia... 

Aamiin.

2020

a r s i t e k h i j a u . c o m

Masjid 
Muhammadiyah 

Tarub

Tegal



Masjid dan Musholla

Al-Wahab

2020

Masjid Al-Wahab adalah masjid yang 
berletak di Jakarta Timur di desain 
oleh Arsitekhijau dengan model retro     
tampilan kecintaan pada 2 buah kalimat 
syahadat dengan aksentuasi pada profil 
plat besi porforated ditambah dengan 
permainan bata merah exposed diba-
gian bagian marginal. 

Masjid didominasi dengan sifat elegan, 
indah dan menawan.

a r s i t e k h i j a u . c o m



Masjid Al-Wahab
Jakarta Timur



Masjid dan Musholla

Masjid Hatta

2022 Masjid Hatta tul Fitra

Masjid Hatta adalah masjid dengan konsep view memanjakan mata dari 
sket 3D dengan warna yang polos putih terlihat benar-benar bercahaya 
di pagi, siang ataupun malam. 

Gubahan bentuknya yang estetik sentuhan gapura-gapura yang melengkung berbentuk 
busur memiliki point of view tersendiri. 



Masjid Hatta tul Fitra

Cibitung

arsi tekhi jau.com

Semoga Allah memperkenankan rumah-Nya berdiri dan terbangun di Bumi 
Indonesia Raya yang Gemah Ripah Loh Jinawi ini. “

“



Masjid dan Musholla

Al-Muhajirin

2020

Musholla Al-Muhajirin adalah masjid ummat islam yang berada di Bekasi, 
pengurus benar benar berharap agar pembangunan dapat dilakukan agar 
semua yang terlibat merasakan kebahagiaan dan semoga menjadi jariyah 
bagi sang penderma.

T a m p a k  b a g i a n  d a l a m



Al-Muhajirin

Musholla
Al-Muhajirin

Bubulak, Bogor

arsi tekhi jau.com

Dan yang terpenting masjid atau musholla dapat menjadi tempat beribadah muslimin dan muslimat 
di manapun.





RUKO

a r s i t e k h i j a u . c o m



2020
Ruko

Ruko Ibu Fitri



2020
Ruko

Bali Tropical Cirendeu 2



2020

Ruko Beverly Lake
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