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Informasi Residensi C2O
Ruang residensi C2O adalah bagian dari lingkungan hidup dan kerja bersama di C2O. C2O sendiri 
dirancang untuk membangun pola hidup dan kerja yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, 
melalui efisiensi dan penggunaan sumber daya dan ruang secara kolektif. Hal ini juga bertujuan untuk 
mendorong pertemuan, keterlibatan, dan kolaborasi di antara pengunjung tetap, dan orang-orang 
sekitarnya. Ini termasuk pelaku dan organisasi kunci dalam produksi pengetahuan dan artistik di 
berbagai daerah dan disiplin. Yang mungkin dapat menjadi pemandu lokal, penghubung taktis, asisten,
CP, dsb.—kawan yang dapat membantu memperkaya perspektif lokal, dan memperkenalkan Anda ke 
sumber-sumber yang relevan dan mendukung.

Foto-foto dan formulir reservasi online tersedia di https://c2o-library.net/residency/ 
 

A. Kamar
Setiap kamar berukuran 2 x 3 meter persegi, meliputi:

• 2 single bed
• Termasuk air minum, kopi, teh freeflow
• Kamar mandi bersama
• Tidak ada AC di kamar, hanya kipas angin

Biaya sewa satu kamar per malam: USD 15 atau IDR 150,000

B. Fasilitas & layanan
• Koleksi perpustakaan C2O (lebih dari 5.000 buku dalam bahasa Inggris dan Indonesia, 
sejarah, budaya, wisata, sastra, desain, manajemen) dapat dibaca di tempat

• Ruang co-working*
• Ruang rapat*
• Ruang multi-fungsi dengan kapasitas 40 orang untuk melakukan lokakarya, 
presentasi, diskusi, pemutaran film, pameran, pasar, dsb.*

• Dapur
• Internet

* Catatan: Ruangan ini perlu dipesan terlebih dahulu di https://c2o-library.net/propose-event

C. Lokasi
Peta & arah lokasi: https://c2o-library.net/contact 
Lokasi kami sangat strategis tapi tenang di pusat kota: sekitar Raya Darmo, di pusat Surabaya, dekat 
dengan CBD, di mana Anda dapat mengunjungi berbagai kolektif seni dan studio desain, toko-toko 
independen, perguruan tinggi (seperti Univ Airlangga, UK Widya Mandala), daerah Kota tua, atau 
mal dalam waktu kurang dari 30 menit.

Ada banyak hotel, penginapan, rumah makan, cafe di sekitar. Cek Google Map: 
https://goo.gl/eGkAg9
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D. Syarat & peraturan
- Check-in:  biasanya dimulai sekitar jam 14.00, tapi kami dapat mengupayakan check-in lebih awal 
(jika ada pemberitahuan lebih dulu). 

- Check-out: check-out sebelum jam 12:00 siang. 

-  Kunci kamar: Kunci kamar akan diserahkan ke tamu setelah pembayaran dan KTP diserahkan. 

- Jangan menggunakan api atau peralatan pemanas di dalam kamar: Memasak, menyimpan atau 
mengkonsumsi makanan jangan di dalam kamar. 

- No smoking indoor. Merokok hanya di luar.

-  Kucing: C2O memiliki dua ekor kucing, Charlie and Fifi. Seperti kebanyakan kucing, mereka cuek 
dan tidak banyak mengganggu, tapi jika Anda alergi atau takut kucing, mungkin sebaiknya mencari 
penginapan lain. 

- Be safe: kesehatan, keamanan, barang Anda, adalah tanggung jawab Anda: Pada dasarnya C2O 
adalah tempat yang aman, tapi C2O tetap adalah ruang publik. Anda bertanggungjawab sepenuhnya 
atas kesehatan dan barang Anda. Ini juga berlaku bagi tamu dan anak Anda. Kami tidak 
bertanggungjawab atas segala bentuk kerusakan, kecelakaan, atau kehilangan.

- Reduce, reuse, recycle. C2O dibangun untuk mendukung proses produksi dan konsumsi yang lebih 
hemat dan kolaboratif. Ini berarti: jangan tinggalkan air atau lampu menyala tidak Anda gunakan, 
cetak/print seperlunya, daur ulang kertas, plastik, barang bekas, dsb. 

- Ruangan, materi, alat dan buku-buku di C2O berharga untuk banyak orang: jika Anda merusak atau 
menghilangkannya, harap mengganti atau membayar kerugian. Kita semua menikmati membaca dan 
bekerja sambil ditemani secangkir kopi atau cemilan. Namun harap berhati-hati ketika Anda memegang 
barang yang dapat merusak properti C2O, seperti makanan, cairan, barang tajam, cat, korek, rokok, dsb. 
Jika Anda merusak buku, menumpahkan minuman, dsb., Anda wajib mengganti biaya kerugian yang Anda
timbulkan. 

E. Tur jalan kaki
Jika ini adalah pertama kali Anda di Surabaya, kami menyarankan Anda mencoba tur jalan kaki kami, 
Surabaya Johnny Walker (rated #2 of 12 in TripAdvisor).
http://surabayawalk.com 

http://surabayawalk.com/
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E. C2O itu apa?
C2O library & collabtive adalah perpustakaan dan ruang kerja bersama yang dibangun secara swadaya. 
Tujuannya adalah menciptakan ruang, alat dan materi bagi manusia (dan bukan-manusia) untuk belajar, 
bekerja, berkarya, dan berinteraksi dengan beragam komunitas dan lingkungan sekitarnya. 

 

 

Biaya operasional sehari-hari C2O dikumpulkan secara swadaya melalui biaya keanggotaan; sewa 
buku, peralatan, tempat; penjualan makanan minuman dan produk; donasi pengunjung; dan 
konsinyasi titip jual. C2O telah memenangkan berbagai penghargaan dan hibah dari organisasi donor 
ataupun sponsor, tapi tidak untuk pendanaan operasional, melainkan untuk projek penelitian dan 
budaya. 

Silakan memesan online, atau cek foto-foto lainnya di https://c2o-library.net/residency/ 

Informasi lebih lanjut, kunjungi: https://c2o-library.net 
Atau hubungi kami di:
Email: info@c2o-library.net 
Phone: +62 - 31- 5678 250
HP/WhatsApp/LINE: +62 816 1522 1216
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