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I.   PENDAHULUAN 

Perancangan merupakan suatu proses yang 

bertujuan untuk menganalisis, menilai 

memperbaiki dan menyusun suatu sistem, 

baik sistem fisik maupun non fisik yang 

optimum untuk waktu yang akan datang 

dengan memanfaatkan informasi yang ada. 

Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan 

dalam perancangan yaitu, aktifitas dengan 

maksud tertentu, sasaran pada pemenuhan 

kebutuhan manusia dan berdasarkan pada 

pertimbangan teknologi. Ruang kerja pada Co-

Working space digunakan oleh orang-orang 

dengan latar yang berbeda-beda antara lain 

yaitu, enterpreneur, freelancer, startup, 

asosiasi, konsultan, investor, artist, peneliti , 

pelajar dll (Leforestier, 2009). Tidak hanya 

menjadi tempat bekerja bersama, co-working 

space juga akan menjadi salah satu pusat 

pengembangan industri kreatif. Oleh sebab 

itu dibuatlah sebuah Space untuk industri 

kreatif yang menerapan estetika yang 

mencerminkan gaya eksekutif muda kreatif 

sehingga produktif serta efektif dan efisien. 

Estetika merupakan gabungan dari ilmu 

pengetahuan dan filsafat. Kata estetika 

dikutip dari Bahasa Yunani aisthetikos atau 

aishtanomai yang berarti mengamati dengan 

indera (Lexion Webster Dic, 1977).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Eksekutif muda sering kali kita dengar, Profesi 

yang tentu menjadi impian banyak orang dan 

ternyata semua orang bisa menjadi eksekutif 

sukses di bidangnya. Eksekutif adalah semua 

karyawan yang karena ilmu atau jabatannya 

mampu memberikan kinerja atau output yang 

positif bagi lingkungannya sendiri. Adapun 
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tujuan yang ingin dicapai dari sebuah 

coworking space antara lain yaitu : 

• Membangun sebuah komunitas kerja 

untuk para coworker 

• Meningkatkan peluang bagi para 

coworkers dari bersosialisasi 

• Suasana kerja yang lebih kondusif dan 

kreatif 

• Bekerja menjadi lebih produktif, efisien, 

dan termotivasi 

• Memperluas jaringan personal maupun 

profesional dengan cepat.  

Tujuan utama dari perancangan ini yaitu 

agar dapat mempertemukan dari berbagai 

bidang industri kreatif yang berbeda untuk 

saling berkolaborasi dan bertukar pikiran dan 

semakin meningkatkan kekreativitasannya. 

II.  METODE PENELITIAN 

Metode perancangan yang dipakai dalam  

perancangan ini bersumber dari Diagram 

Proses Desain yang digagas oleh Rosemary 

Kilmer dan Otie Kilmer (2014:178) 

 
Sumber: Rosemary Kilmer dan Otie Kilmer, 2014) 

Menurut  Rosemary  Kilmer  proses desain  

dapat  dibagi  menjadi  dua tahap.  Tahap 

pertama yaitu  analisis,  pada tahap  ini  

masalah identifikasi, dibedah, ditelaah, diteliti 

dan dianalisis. Pada tahap ini, desainer 

menghasilkan sebuah proposal ide mengenai 

langkah-langkah pemecahan masalah.  

A. Commit 

 Tahap  paling  awal  yang  harus  

dilakukan adalah menerima “masalah” yang 

ada dan mengerjakan sebaik baiknya dengan 

membuat time schedule, dan priority list. Cara  

untuk  membuat  “permasalahan” menjadi 

lebih “bernilai” misalnya dengan 

menyelesaikan permalahan dengan cara yang 

unik dan kreatif untuk proyek Co-Working “C”  

ini. 

B. State  

Pada tahap ini dimana mencari atau 

mengidentifikasi permasalahan dan tujuan 

perancangan Co-Working ini sendiri mau 

seperti apa. 

C. Collect 

 Merupakan tahap pengumpulan data 

– data yang diperlukan seperti aktivitasnya, 

perlengkapan furniture, denah dan lainnya. 

Co-Working “ C” ini sendiri berasa di kawasan 

TB Simaputang, Jakarta Selatan yang berasa di 

lantai 7.  

 

 

 



 

D. Analyze 

Tahap menganalisa masalah dari data 

dan fakta yang telah dikumpulkan. Pada tahap 

ini perancang membuat peta konsep untuk 

merumuskan permasalahan dan solusi desain 

yang dibutuhkan. furniture yang dibiutuhkan 

seperti meja, sofa, kursi, rak dan beberapa 

barang lainnya  

E. Ideate 

Tahap ini merupakan tahap proses 

perancang membuat beberapa Alternatif 

desain dan moodboard yang akan di 

presentasikan untuk client pilih. 

F. Choose  

 Pemilihan alternative design yang 

paling optimal dan sesuai untuk proyek 

tersebut . 

G. Implement 

 Tahap penyaluran Ide, membuat 

design akhir seperti mempresentasikan hasil 

penggambaran 3D maupun 2D, hasil 

rendering.  

G. Evaluate  

Merupakan tahap meninjau kembali 

desain yang telah dihasilkan. Pada tahap ini 

perancang membuat revisi yang telah ditinjau 

dan kemudian membuat gambar kerja desain 

yang telah dipilih. 

 

III.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pembahasan yang telah di sampaikan 

oleh client dimana adanya aktivitas –aktivitas 

dalam Co-Working ini yaitu : 

 Berdiskusi dengan tim kerja 

 Menyediakan tempat bekerja yang 

efesien dan efektif  

 Menyediakan ruang sendiri maupun 

berkelompok  

Selain aktivitas adapun fasilitas dan 

equipment yang dibutuhkan seperti fasilitas 

untuk menerima telepon (phone booth), 

private co-working, dan printing area. Untuk 

equitment yang dibutuhkan seperti meja, 

kursi, sofa, lampu gantung, pot bunga, dan 

printer. Berikut merupakan mood board dari 

co-working sp\ 

ace dan private co working 

space:

 



 

 

Triangulasi :  

Aspek  Sosiologis  

Rumusan 

Masalah 

Bagaimana merancang Co-

Working  dengan suasana kerja 

yang kolaboratif dan 

sesuai dengan kebutuhan? 

Literatur Dalam Co-working diperlukan 3 

jenis ruang yang utama yaitu 

area kerja individu, area kerja 

group, dan area kerja yang tidak 

saling kenal. 

Persepsi Co- working dirancang sesuai 

dengan kebutuhan. 

Hipotesis Harus sesuai dengan standart 

yang sudah di tetapkan 

Solusi Membuat beberapa ruangan 

dengan sesuai kebutuhan, area 

privat dan terbuka. 

Aspek  Ekonomis 

Rumusan 

Masalah 

Bagaimana dengan pemilihan 

finishing material dinding, 

plafon, dan lantai yang efisien 

dan terjangkau ? 

Literature Material dinding : 

Cat merupakan produk yang 

digunakan untuk melindungi 

dan memperindah suatu objek 

atau permukaan dengan 

melapisinya menggunakan 

suatu lapisan berpigmen 

maupun tidak berwarna. 

Plafon : 

Papan Gypsum terbuat dari 

campuran bahan kertas. Tidak 

seperti papan konstruksi 

bangunan pada umumnya, 

papan gysum memiliki 

ketebalan yang tipis yaitu 

sekitar 9-15 mm. 

Lantai : 

Keramik Terrazzo dan carpet, 

untuk keramik terrazzo sifatnya 

seperti marmer buatan. Ada 

dua jenis teraso lantai, yakni 

yang permukaannya mengkilap 

dan yang permukaannya kasar 

(pebble wash). Dan Carpet  

adalah tekstil penutup lantai, 

terdiri dari lapisan atas 

"berbulu" yang melekat pada 

alasnya. Tumpukan permadani 

umumnya terbuat dari wol atau 

serat buatan manusia. 



 

Persepsi Menggunakan material yang 

tahan lama dan sesuai 

kebutuhan aktivitas 

Hipotesis Menggunakan material yang 

mudah dibersihkan dan tahan 

lama. 

Solusi Untuk lantai menggunakan 

material carpet, dinding 

memakai cat tembok dengan 

water base dan untuk plafon 

menggunakan gypsum. 

 

Berikut merupakan Bubble Diagram Co-

Working dan denah : 

 

 

Bubble Diagram  

 

Denah Co-Working Space 

Area Co-Working ini sendiri memiliki luas 

783M2  ada beberapa bagian dari Co-working 

ini sendiri yaitu ada public Co-working dapat 

menampung 67 pax, phonebooth, printing 

area, Private Co-Working yang berkapasitas 6 – 

10 orang per ruang, semi private Co-Working 

yang mencapai 9 pax dan Private Balcony. 

Berikut merupakan SWOT : 

 Strength 

Menarik banyak eksekutif muda karna 

menyediakan ruangan atau kebutuhan 

mereka 

 Weakness  

Akan semakin banyak saingan Co- Working 

lainnya  

 Opportunity 

Dengan menerapkan desain yang cukup 

efisien dan efektif dapat menarik para client 

dalam menggunakan Co-Working tersebut. 

 Threat 

Adanya biaya service yang cukup tinggi jika 

terjadinya permasalahan atau kerusakan 

pada Co-Working. 

 

Dalam keindahan suatu ruangan dapat 

dirasakan secara visual dengan material 

furniture yang digunakan. Untuk furniture 

seperti meja menggunakan plywood 32 mm 

dan besi. Sofa menggunakan material busa 

dengan finishing fabric dan kulit.  

 



 

 

Gambar 1 Phone Booth ( Terpilih ) 

 

Gambar 2 Alternatif 1 Public Co-Working ( Terpilih ) 

 

Gambar 3. Alternatif 2 Public Co-Working  

 

Gambar 4 Public Co-Working ( Terpilih ) 

 

Gambar 5. Alternatif 1 Semi Private ( Terpilih ) 

 

Gambar 6. Alternatif 2 Semi Private 

 

Gambar 11. Semi Private Co – Working ( Terpilih ) 

Gambar 7. Alternatif 1 Private Co - Working 

 



 

Gambar 8. Alternatif 2 Private Co – Working ( Terpilih ) 

    

Gambar 9. Alternatif 1 Private Co - Working  

   

Gambar 10. Alternatif 2 Private Co – Working ( Terpilih ) 

IV.   SIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan 

bahwa untuk membuat Co-Working yang 

menjadikan perkumpulan orang – orang 

dengan kreativitas yang berbeda beda yang 

membutuhkan ruangan khusus dan tempat 

yang efektif dan efisien. Ada 4 Jenis area yang 

akhirnya di pilih yaitu :  

1. Phone Booth karna itu merupakan hal yang 

cukup penting dan untuk designnya sendiri 

juga cukup simple. 

2. Public Area yang dimana gambar desain 

alternatif 1 yang terpilih karena clint lebih 

mengutamakan kebutuhan dan kenyamaan 

para pengunjung yang dimana dari segi 

furniture, dekorasi dan sebagainya harus 

terlihat simple dan modern.  

3. Private Co- Working desain yang terpilih 

merupakan desain alternatif ke 2 yang dimana 

memang dari kedua desain tersebut tidak 

berbeda jauh hanya dekorasinya saja yang 

dibedakan, Private ini sendiri dibuat seperti ini 

karna memang memfokuskan kerjasama team 

dalam satu ruangan tetapi tetap memiliki 

fokusnya masing – masing. 

4. Semi Private terpilih adanya 2 alternatif 

desain yang telah dipilih yaitu dimana 

alternatif desain ke 1 dan ke 2 karna memang 

lebih modern dan simple. 

 

Dari semua alternatif yang sudah dibuat, 

client memang menginginkan konsep yang 

simple tetapi tetap dapat memenuhi 

kebutuan dari para pengunjung agar tetap 

merasakna kenyamanan dalam bekerja. 

Dalam hal pemilihan furniture dan pemilihan 

finishing material juga sangat diperhatikan.  
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