
   
 

 
Press Release         
Untuk segera diterbitkan            

  
Nippon Paint Mengenalkan Profesi Desain Interior 

kepada Anak-anak 
 
Nippon Paint Interior Design Studio di KidZania diresmikan. Selain mendapatkan wawasan 

mengenai dunia desainer interior, anak-anak kini dapat mencoba profesi tersebut di 

establisment terbaru persembahan dari Nippon Paint dan KidZania. 

 

Jakarta, 8 Januari 2015 – Nippon Paint Indonesia hari ini resmi membuka establishment 

Nippon Paint Interior Design Studio di KidZania Jakarta. Establishment ini didesain khusus 

dengan kemasan permainan dunia desain interior yang menarik dan mendidik bagi anak-anak, 

tepatnya mengasah kreativitas anak-anak dengan mendesain tampilan dinding secara kreatif 

dan dekoratif serta memadupadankan interior dengan indah, fungsional dan aman dengan cat 

Nippon Spot-less.  

 

Kerjasama ini dilakukan oleh Nippon Paint, sebagai market leader dalam industri cat dan 

pelapis di Asia Pasifik, untuk memberikan edukasi kepada anak-anak Indonesia agar menjadi 

generasi muda yang insiatif, kreatif dan proaktif dalam menciptakan lingkungan yang indah, 

berkualitas dan sehat. Hal ini dapat dimulai dari lingkungan terdekatnya, yaitu mendesain 

interior rumahnya sendiri untuk menciptakan suasana yang lebih ceria untuk keluarga.  

 

Deputy City Mayor KidZania Jakarta, Bapak George Aly Razi menyatakan, “Kami dan para 

pengunjung KidZania menyambut antuasias atas berdirinya establishment Nippon Paint 

Interior Design Studio ini, yang terbukti sejak masa soft launching-nya di bulan Desember 

lalu, establishment ini telah menjadi salah satu TOP 3 establishment yang paling ramai di 

KidZania Jakarta. Dengan adanya establishment ini, semakin bervariasi profesi yang dapat 

dicoba dan replika kota di KidZania Jakarta juga semakin lengkap sehingga menambah 

keseruan dan pengetahuan bagi anak-anak saat beraktivitas di sini.” 

 

Hal serupa juga diutarakan Mr. Jon Tan selaku CEO Decorative Paints Nippon Paint  

Indonesia yang menyampaikan, “Establishment Nippon Paint Interior Design Studio adalah 

wahana yang seru untuk bermain sambil mengasah kreativitas, teamwork serta mengenal 

profesi desainer interior. Diharapkan dengan hadirnya establishment Nippon Paint Interior 

Design Studio di KidZania ini, anak-anak dapat terhibur, bertambah daya imajinasi dan 

wawasan mereka dalam dunia interior desain.” 

 

Dalam establishment Nippon Paint Interior Design Studio ini terdapat 3 jenis kegiatan yang 

seru, yakni Decorative Wall Painting, Nippon Spot-less Challenge dan Interior Design Race. 

Dalam kegiatan Decorative Wall Painting, anak-anak tidak hanya belajar memadukan warna 

pada tembok, tetapi juga berkreasi sekreatif mungkin dengan peralatan cat sesuai tema yang 

telah ditentukan. Anak-anak dapat membayangkan seakan mendekorasi dinding rumah 

mereka sendiri. 

 

Selanjutnya anak-anak mengikuti Nippon Spot-less Challenge, dimana mereka mencorat-

coret tembok sebebas mungkin, lalu menguji daya anti-nodanya dengan membersihkannya 



   
 

kembali. Pada sesi ini Nippon Paint membawa produk unggulannya, yaitu Nippon Spot-less, 

cat anti-noda revolusioner dengan formulasi Stain Guard yang dapat menolak segala macam 

noda cair dan mudah dibersihkan tanpa digosok dan teknologi Colour Protect yang menjaga 

warna tahan lebih dari 5 tahun. Aktivitas ini mengajarkan anak-anak bahwa suasana yang 

bersih memberikan rasa nyaman tanpa harus mengorbankan kreativitas mereka. 

 

Kegiatan ketiga adalah Interior Design Race yang mengenalkan profesi desainer interior 

kepada anak-anak. Sebagai interior designer apprentice, mereka belajar memadumadankan 

letak ruang dan menghias interior ruangan sesuai 2 dari 4 tema yang telah ditentukan setiap 

harinya. Seperti halnya desainer interior profesional yang bekerja berdasarkan tenggat waktu 

yang diberikan klien, anak-anak juga berlomba menghias interior ruangan dengan cepat demi 

memenuhi tenggat waktu bahkan memecahkan rekor tercepat. Para interior designer 

apprentice yang berhasil menata ruangan dengan waktu tercepat maka akan dipajang nama 

kelompoknya di Board of Fame. Kegiatan di establishment Nippon Paint Interior Design 

Studio ini adalah yang paling variatif diantara establishment lainnya dan merangsang 

kreativitas sehingga anak-anak terpacu untuk kembali lagi untuk bermain menggunakan 

warna dan tema yang berbeda, bahkan ketika anak ingin mencoba menjadi pemecah rekor 

desainer interior tercepat. 

 

Aghnia Fuad, desainer interior profesional sekaligus host acara make-over rumah pada 

sebuah tv swasta, mengungkapkan, “Saya sangat apresiasi kepada Nippon Paint dan 

KidZania dalam menghadirkan establishment Interior Design Studio ini sehingga anak-anak 

Indonesia tidak hanya mengetahui profesi umum seperti dokter, polisi, pengacara, dll, namun 

juga mengenal desainer interior. Aktivitas yang ada juga sangat realistis dengan dunia desain 

interior yang sebenarnya, dimana tidak selalu unsur mendesain saja tetapi juga selalu 

berhubungan dengan deadline dan teamwok. Cara pengenalannya juga kreatif dalam bentuk 

wahana edutainment yang membuat anak-anak tidak akan merasa bosan dalam proses belajar. 

Saya berharap dengan berdirinya establishment ini dapat melahirkan generasi yang kreatif 

dan profesi desainer interior semakin dihargai oleh masyarakat.”  

 

Establishment Nippon Paint Interior Design Studio di KidZania Jakarta diperuntukkan bagi 

anak-anak usia 6 hingga 16 tahun,  berkapasitas  8  pengunjung  pada setiap  rangkaian  

kegiatan  berlangsung  dan  akan  mendapatkan bayaran  atau  gaji  sebesar  10  KidZos di  

akhir  kegiatan. Anak-anak juga dapat membawa pulang exclusive colouring book dari 

Nippon Paint dan hasil pengecatan kreatif mereka di kegiatan Decorative Wall Painting.  

Selain itu, KidZos mereka juga bisa di-redeem dengan barang eksklusif dari Nippon Paint di 

Kidzania Store seperti boneka Nippon Blobby, botol minum, sticker dan masih banyak 

lainnya. Jadi pastikan keluarga Anda tidak melewatkan Nippon Paint Interior Design Studio 

ketika berkunjung di KidZania Jakarta.  

 

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: 
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TENTANG NIPPON PAINT INDONESIA  

Didirikan pada tahun 1881 menjadikan Nippon Paint sebagai perusahaan manufaktur cat 

Jepang yang pertama. Saat ini, Nippon Paint adalah merek cat No. 1 di Asia Pasifik yang 

tersebar di lebih dari 18 negara. Di Indonesia, Nippon Paint berdiri sejak 1969 dan 

merupakan produsen cat terbesar yang mendominasi berbagai segmen utama: Cat Dekoratif 

seperti Vinilex, Pylox, Nippe 2000; dan di segmen Premium seperti Nippon Spot-less, 

Nippon Flaw-less, Nippon Weatherbond, Nippon Momento, dll. Nippon Paint juga  

merupakan produsen cat otomotif untuk brand terkemuka seperti Toyota, Honda, Yamaha, 

dll. Prestasi yang diraih oleh Nippon Paint ini telah diakui secara global maupun nasional 

dengan diraihnya Best Company for Leadership Award in Paint Technology Asia oleh IAIR 

Awards®, Company of Year dari Frost Sullivan, TOP Brand Award dan Superbrands sebagai 

bukti bila produk-produk Nippon Paint adalah pilihan masyarakat Indonesia. Saat ini, Nippon 

Paint memiliki total 4 pabrik dan 35 titik distribusi atau kantor pemasaran di seluruh 

Indonesia. Nippon Paint juga memiliki lebih dari 3,000 tenaga kerja di seluruh nusantara dan 

terus berkomitmen untuk memberikan solusi yang terbaik untuk semua kebutuhan cat. 

 

 

TENTANG KIDZANIA 

KidZania  Jakarta  adalah  sebuah  theme  park atau  ’kota’-nya  anak-anak  yang  

mengedepankan  unsur pendidikan dan hiburan (edutainment)  yang pertama di  Asia  

Tenggara bagi  anak-anak usia 2-16 tahun.Dirancang dan dibangun khusus menyerupai 

replika sebuah kota yang sesungguhnya namun dalam skala anak-anak,  lengkap  dengan  

jalan  raya,  fasilitas  kota  seperti  rumah  sakit,  supermarket,  salon,  teater, pabrik-pabrik  

dan  masih  banyak  lagi.  Di  kota  ini  anak-anak  bisa  memainkan  peran  atau  profesi  

orangdewasa, seperti menjadi dokter, pilot, polisi, juru masak, ilmuwan dan lebih dari 100 

profesi lainnya. Saat ini  telah beroperasi  16 KidZania  yang tersebar  di  13 negara antara 

lain:  Mexico (Santa Fe,  Monterrey,Cuicuilco), Jepang (Tokyo dan Osaka), Indonesia 

(Jakarta), Portugal (Lisbon), Uni Emirat Arab (Dubai), Korea Selatan (Seoul), Malaysia 

(Kuala Lumpur), Chile (Santiago), Thailand (Bangkok), Kuwait (Kuwait City), Mesir 

(Cairo),  Turki (Istanbul),  dan India (Mumbai).  Di Indonesia, KidZania menempati ruang 

seluas 7,500 meter persegi berlokasi  di  Pacific  Place Mall  lantai  6,  Kawasan Niaga 

Terpadu,  Jl.  Jend.  Sudirman Kav 52-53,  Jakarta,dengan kapasitas pengunjung maksimum 

1,800 orang dalam 1 shift. 

 



   
 

Gambar 1: Tampilan eksterior gedung establishment Nippon Paint Interior Design Studio di 

KidZania Jakarta. 

 

 

Gambar 2: Tampilan interior establishment Nippon Paint Interior Design Studio yang terdiri 

dari ruang aktivitas Interior Design Race, Decorative Wall Painting, dan Nippon Spot–less 

Challenge. 

 



   
 

 

Gambar 3: Keseruan anak-anak yang mencoba profesi desainer interior dalam establishment 

Nippon Paint Interior Design Studio. 

 

 
SELURUH FOTO YANG DIPUBLIKASIKAN HARUS DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN “NIPPON PAINT” 
DAN “KIDZANIA”. SELURUH FOTO INI MERUPAKAN HAK PATEN DARI NIPPON PAINT DAN KIDZANIA 
SERTA HANYA UNTUK DIGUNAKAN UNTUK PUBLIKASI DI ARTIKEL TENTANG PERUSAHAAN. 


