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Tempat Kreatif
di Jakarta yang Wajib
Kamu Kunjungi!

Table of Content

Introduction

1

Ruang Selatan

2

Dia.Lo.Gue

2

Warung FOTOKOPI

3

Tuang Coffee

3

Jakarta Creative Hub

4

Tips!

4

Banyak sekali riset yang menunjukkan pentingnya bekerja
di lingkungan kreatif yang menginspirasi kita, para
kreator. Mulai dari alasan simpel bahwa interior yang
dirancang dengan apik dapat lebih memacu kreativitas
kita hingga alasan psikologis bahwa tempat yang
dikelilingi banyak inspirasi dapat membuat pikiran lebih
fresh untuk dapat menciptakan karya baru dengan baik.
Karena itu, ada banyak sekali tempat-tempat seperti
coffee shop dan co-working space yang dirancang
sedemikian rupa untuk membantu para kreator berkarya
dengan nyaman di sekitaran Jakarta ini.
Kali ini, Crafters merekomendasikan 5 tempat kreatif di
mana kamu bisa duduk berkarya, sembari menyeruput
hidangan kopi juga berjalan-jalan di sekitar area itu untuk
melihat banyak karya-karya dari seniman lain yang
tersedia.
Apa saja sih tempat rekomendasi Crafters?
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Ruang Selatan
Alamat: Jl. Benda Raya
No. 89
Kemang, Jaksel

Ruang Selatan ini dirancang untuk
kenyamanan kamu saat berkarya di
sana. Dengan tampilan interior dan
menu vegan yang unik, dijamin kamu
dapat berkarya dengan lancar di sini!
Selain coffee shop dan restorannya
yang asyik, Ruang Selatan juga
memiliki ruang serbaguna yang bisa
diisi beragam aktivitas kreatif seperti
pemutaran film dan diskusi, kelas
menari, ekshibisi, Music Journaling
Workshop dan kelas musik untuk
anak!

Kamu bisa jalan
kaki lho dari
Ruang Selatan ke
Dia.Lo.Gue!

Dia.Lo.Gue
Alamat: Jl. Kemang
Selatan 99 a

Dia.Lo.Gue adalah sebuah ruang art,
design & culture yang terletak di
Kemang, Jakarta Selatan. Di sini,
kamu bisa nongkrong di coffee shop,
mampir ke merchandise shop yang
diisi oleh banyak karya merchandise
seniman serta mengelilingi galeri seni
di dalamnya.

Sumber foto: Instagram @ruangselatan @dialogue_arts

Sebagai salah satu creative space di
Jakarta, Dia.Lo.Gue sering banget lho
mengadakan pameran-pameran
besar. Worth to visit!
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Warung FOTOKOPI
Alamat: Jl. Nangka I
No. 6
Cipete Utara, Jakarta
Selatan

Warung FOTOKOPI ini letaknya ada
dalam satu bangunan yang sama
dengan 3rd Eye Space. Kalau kamu
enggak familier dengan nama ini,
mungkin kamu lebih familier dengan
Kelas Pagi yang diadakan oleh Anton
Ismael.
Dengan interior artsy dan kopi yang
enak, kamu bisa berkarya dan (kalau
beruntung) ketemu dengan para
seniman besar yang juga senang
nongkrong sambil bikin karya di coffee
shop ini. 3rd Eye Space juga sering
mengadakan pameran seni, lho!

Kedua tempat ini
memiliki galeri seni
yang aktif mengadakan
pameran

Tuang Coffee
Alamat: Jl. Barito I no. 3
Keramat Pela, Jakarta
Selatan

Enggak jauh berbeda dengan yang di
atas, Tuang Coffee terletak persis di
depan sebuah galeri seni yang
bernama D’Gallerie. Di sini, kamu bisa
menemukan mural yang dibuat oleh
Marishka Soekarna, lho!

Sumber foto: Instagram @fotkop_ @tuangcoffee

Program pameran yang sering
dilakukan untuk D’Gallerie juga
menjadi salah satu daya tarik dari
Tuang Coffee ini! Jangan lupa untuk
bawa perlengkapan kreatif yang kamu
butuhkan untuk berkarya di sini, ya!
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Jakarta Creative
Hub
Alamat: Jl. Kb. Melati 5
No. 20
Tanah Abang, Jakarta
Pusat

Siapa yang belum pernah ngintip ke
laman Instagram-nya Jakarta Creative
Hub? Di sana, kamu bisa menemukan
amat banyak jenis workshop yang
mereka adakan untuk mendukung
industri kreatif di Indonesia.
Beragam kegiatan ini setidaknya
harus kamu coba! Jadi, lihat terus
media sosial Jakarta Creative Hub
untuk melihat kegiatan
mendatangnya!

Sumber foto: Instagram @jakartacreativehub
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Tempat Kreatif Lainnya yang
Bisa Kamu Kunjungi!
●
●
●
●
●

Paviliun 28
MotoMotoID (BSD)
Galeri Nasional
Salihara
2Madison, Kemang

● Jangan lupa bawa bekal air minum untuk mengirit
budget jajanmu!
● Mengantisipasi rebutan colokan listrik, kamu bisa
bawa
colokan/terminal T!
● Dalam rangka melindungi alam, cobalah hindari
menggunakan peralatan makan plastik dan sedotan,
ya!
● Karena ini tempat umum, kalau kamu bekerja
kelompok, jangan lupa untuk menjaga ketenangan,
ya!
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