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BAB III 

ANALISIS PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

  

3.1. Analisa Pendekatan Arsitektur 

3.1.1. Studi Aktivitas 

3.1.1.1. Pengelompokan Kegiatan 

Kegiatan pada craetive coworking space, dikelopokan 

menjadi 4 kategori yaitu ; kegiatan utama, kegiatan 

penunjang, kegiatan pengelola, kegiatan pelayanan. 

 KEGIATAN UTAMA 

Kategorisasi 

Kegiatan 
Aktivitas Pelaku Fasilitas 

Sifat 

Kegiatan 

Bekerja 

Bersama 

(kolaborasi) 

- Melakukan 

registrasi di 

receptionist 

- Duduk 

berdiskusi  

- Berkolaborasi 

- Makan/minum 

- Merokok  

Penyewa (member/ non 

member) : 

startup, pelaku industri 

kreatif, freelancer, 

komunitas, entrepreneur, 

UMKM lokal, mahasiswa, 

designer, arsitek, hingga 

seniman 

- Receptionist & 

lobby 

- Public space 

- Idea room 

- Outdoor Space 

- Playground 

Space 

- Pantry 

Publik  

- Mengarahkan 

penyewa ke 

tempat bekerja 

Pengelola 

(host) 

Bekerja 

Berkelompok 

- Melakukan 

registrasi di 

receptionist 

- Duduk 

berdiskusi  

Penyewa (member/ non 

member) : 

startup, pelaku industri 

kreatif, freelancer, 

komunitas, entrepreneur, 

UMKM lokal, mahasiswa, 

- Receptionist & 

lobby 

- Private office 

- Meeting room 

- Virtual office 

Privat 
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- Melakukan 

Rapat (meeting) 

- Makan/minum 

designer, arsitek, hingga 

seniman 

- Mengarahkan 

penyewa ke 

tempat bekerja 

- Maintenance 

software 

Pengelola 

(host, host, IT specialist) 

Workshop  - Berfoto action 

- Membuat film 

pendek 

- Membuat 

kerajinan (craft, 

keramik) 

- Menciptakan 

karya seni 

- Mendesain 

rancangan 

busana 

- Bermusik, 

rekaman 

- Mengeprint & 

fotocopy 

- Membuat 

MockUp 

Penyewa (member/ non 

member) : 

startup, pelaku industri 

kreatif, freelancer, 

komunitas, entrepreneur, 

UMKM lokal, mahasiswa, 

designer, arsitek, hingga 

seniman 

- Workshop 

(studio foto / 

film, studio art, 

studio keramik, 

studio craft, 

studio maket, 

studio fashion, 

studio musik), 

- 3D printer 

- Laser cutting 

- Textile printer 

Publik 

- Menyiapkan 

keperluan 

studio 

- Mendampingi, 

mentoring 

penyewa 

Pengelola 

(host, videographer) 

Pameran 

karya  

- Melihat 

pameran, 

Penyewa (member/ non 

member) : 

- Event space 

 

Publik 
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berfoto, dan 

bertanya,  

 

startup, pelaku industri 

kreatif, freelancer, 

komunitas, entrepreneur, 

UMKM lokal, mahasiswa, 

designer, arsitek, hingga 

seniman 

Pengunjung 

- Menyiapkan 

keperluan 

pameran 

Pengelola 

(event manager, IT 

specialist, videographer) 

Seminar - Menyaksikan 

seminar 

- Menyampaikan 

seminar 

- Mencatat hasil 

seminar 

- Tanya jawab 

mengenai 

seminar 

Penyewa (member/ non 

member) : 

startup, pelaku industri 

kreatif, freelancer, 

komunitas, entrepreneur, 

UMKM lokal, mahasiswa, 

designer, arsitek, hingga 

seniman 

Pengunjung 

- Auditorium Publik 

- Menyiapkan 

keperluan 

seminar 

 

Pengelola 

(host ,IT specialist, 

videographer) 

Inkubasi 

(pelatihan 

dan 

pembekalan, 

konsultasi) 

- Menyaksikan 

dan memahami 

proses inkubasi 

- Tanya jawab 

mengenai 

marteri inkubasi 

- Konsultasi 

Penyewa (member/ non 

member) : 

startup, pelaku industri 

kreatif, freelancer, 

komunitas, entrepreneur, 

UMKM lokal, mahasiswa, 

designer, arsitek, hingga 

seniman 

- Classroom 

- Ruang 

konsultasi 

Semi 

Privat 
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- Menyiapkan 

keperluan 

seminar 

 

Pengelola 

(host ,IT specialist, 

videographer) 

Tabel 3.1. Pengelompokan kegiatan utama  

Sumber :  analisa pribadi 

KEGIATAN PENUNJANG 

Kategorisasi 

Kegiatan 
Aktivitas Pelaku Fasilitas 

Sifat 

Kegiatan 

Kepustakaan  - Membaca buku 

mengenai 

enterpreneursip

, bisnis, statup, 

karya seni, dll. 

Penyewa (member/ non 

member) : 

startup, pelaku industri 

kreatif, freelancer, 

komunitas, entrepreneur, 

UMKM lokal, mahasiswa, 

designer, arsitek, hingga 

seniman 

- Perpustakaan 

mini 

 

Publik  

Perbelanjaan - Membeli 

souvenir 

- Mengambil 

uang di ATM 

Penyewa (member/ non 

member) : 

startup, pelaku industri 

kreatif, freelancer, 

komunitas, entrepreneur, 

UMKM lokal, mahasiswa, 

designer, arsitek, hingga 

seniman 

- Design store 

(tenant) 

- ATM Center 

Publik 

- Menjual 

souvenir 

 

Pengelola 

(staff penjualan, 

marketing tenant) 

 

Kuliner - Membeli snack  

- Makan – minum 

Penyewa (member/ non 

member) : 

- Cafetaria 

- Dapur  

- Pantry  

Publik 
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- Menyimpan 

stock makanan 

- Memasak 

makanan 

startup, pelaku industri 

kreatif, freelancer, 

komunitas, entrepreneur, 

UMKM lokal, mahasiswa, 

designer, arsitek, hingga 

seniman 

Pengunjung  

- Gudang 

- Loading dock 

- Lemari 

pendingin 

- Menjual makan, 

snack, minuman 

Pengelola 

(staff cafetaria) 

  

Penginapan  - Menginap 

sementara 

- Makan & minum 

- Mencucikan 

pakaian 

 

Penyewa (member/ non 

member) : 

startup, pelaku industri 

kreatif, freelancer, 

komunitas, entrepreneur, 

UMKM lokal, mahasiswa, 

designer, arsitek, hingga 

seniman 

Pengunjung 

- Receptionist & 

lobby 

- Guest house 

- Cafetaria  

- Laundry  

 

Publik 

- Melayani 

administrasi 

penginapan 

Pengelola 

(receptionist guest 

house) 

-   

Tabel 3.2.. Pengelompokan kegiatan penunjang 

Sumber :  analisa pribadi 

KEGIATAN PENGELOLAAN 

Kategorisasi 

Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas 

Sifat 

Kegiata

n 
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Memimpin 

perusahaan 

- Bertanggung 

jawab atas 

kelangsungan 

perusahaan,  

- Menetapkan 

kebijakan 

perusahaan 

- Memikirkan 

langkah bisnis 

coworking 

space 

CEO (Chief Executive 

Officer)  

- Ruang CEO 

- Ruang Arsip 

- R. Tamu 

 

 

Privat 

Direksi dan 

Manajemen 

- Menerima tamu 

- Mengatur 

jobdesk kepala 

bagian 

operasional 

(GM) General Manager - Ruang (GM) 

General 

Manager  

- R. Tamu 

- R.Rapat 

 

Privat 

Sistem 

Operasional  

 

- Menangani 

komunikasi 

internal dan 

eksternal 

perusahaan 

- Mengelola 

anggaran 

pengeluaran 

perusahaan & 

membuat 

rinciannya 

- Bertanggung 

jawab atas 

event yang 

berlangsung di 

creative 

- Communication 

manager 

- Operation manager 

- Event manager 

 

- Ruang 

Communicatio

n manager 

- Ruang 

Operation 

manager 

- Ruang Event 

manager 

- Loker  

 

Privat 
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coworking 

space 

- Mengawasi 

kinerja staff 

Informasi & 

Pemasaran  

- Memberikan 

informasi & 

penjelasan 

perihal creative 

coworking 

space 

- Promosi dan 

memasarkan 

tenant  

- Informan (Host) 

- Marketing Tenant 

 

- Ruang 

Marketing  

- Loker  

Privat  

Dokumentasi  - Mendokumenta

sikan event 

penting 

- Membantu 

operasional 

studio foto dan 

film 

 

- Videographer  - Ruang 

videographer 

Semi 

Privat 

Sekretaris 

dan 

keuangan 

- Membantu CEO 

dan GM dalam 

pekerjaan teknis 

- Menerima dan 

menyimpan 

dana dari 

berbagai 

sumber 

- Melaporkan 

berkas 

administrasi ke 

- Sekretaris 

- Bendahara 

- Administrasi 

accounting 

- Ruang 

sekretaris 

- Ruang 

keuangan 

- Loker   

Privat  
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pimpinan 

perusahaan 

Operasional 

Bangunan 

- Melakukan 

maintenance,co

ntroller, dan  

perawatan 

properti 

bangunan 

- Ganti pakaian 

- Teknisi (IT Specialist) 

- Cleaning service 

 

- R. STP 

- R. Trafo 

- R. Genset 

- R. Pompa 

- R. PABX 

- R. MDF 

- R. Cooling 

tower 

- Ruang Lift 

- Ground tank 

- Roof tank 

- R. AC VRV 

- Gudang 

- Penampungan 

sampah 

sementara 

- Janitor 

- R. Cleaning 

service 

- Loker 

Servis 

Tabel 3.3. Pengelompokan kegiatan pengelolaan 

Sumber :  analisa pribadi 

KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK 

Kategorisasi 

Kegiatan 
Aktivitas Pelaku Fasilitas 

Sifat 

Kegiatan 
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Penyampaia

n Informasi  

- Bertanya, 

melakukan 

reservasi 

Penyewa (member/ non 

member) : 

startup, pelaku industri 

kreatif, freelancer, 

komunitas, entrepreneur, 

UMKM lokal, mahasiswa, 

designer, arsitek, hingga 

seniman 

Pengunjung 

- Receptionist 

- Lobby 

- Ruang Tunggu 

 

Publik 

- Melayani & 

Memberikan 

informasi  

Pengelola (staff 
receptionist) 

Pelayanan 

Akomodasi 

- BAB / BAK 

- Ibadah 

- Duduk 

 

Penyewa (member/ non 

member) : 

startup, pelaku industri 

kreatif, freelancer, 

komunitas, entrepreneur, 

UMKM lokal, mahasiswa, 

designer, arsitek, hingga 

seniman 

Pengunjung 

- Toilet & 

lavatory 

- Janitor  

- Gudang 

- R.Tunggu 

- Mushola 

Servis 

 

- Menjaga 

kebersihan & 

merawat fasilitas 

Pengelola 

(cleaning service) 

Sekuritas 

Bangunan 

- Menjaga 

keaman dan 

ketertiban 

aktivitas di 

dalam maupun 

luar banguan 

- Melakukan 

pengawasan 

Pengelola (staff security) - R. CCTV 

- Pos jaga 

 

Semi 

privat 

Tabel 3.4. Pengelompokan kegiatan pelayanan publik 

Sumber :  analisa pribadi 
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3.1.1.2. Pola Aktivitas 

 Pola aktivitas datang 

 

Bagan 3.1. Pola aktivitas datang 

Sumber :  analisa pribadi 

 Pola aktivitas pergi 

 

Bagan 3.2, Pola aktivitas pergi 

Sumber :  analisa pribadi 
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 Pola aktivitas pengunjung dan penyewa 

 

Bagan 3.3 Pola aktivitas pengunjung dan penyewa 

Sumber :  analisa pribadi 

 Pola aktivitas pengelola 

                  

Bagan 3.4 Pola aktivitas pengelola 

Sumber :  analisa pribadi 
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3.1.1.3. Waktu Operasional Bangunan  

Fasilitas Kegiatan Jadwal 

Public Space 
 

Bekerja, diskusi, berkolaborasi Senin – Jumat : 08.00 – 21.00 

Sabtu – minggu : 09.00 – 17.00 

Virtual Office Bekerja, diskusi Senin – Jumat : 08.00 – 21.00 

Sabtu – minggu : 09.00 – 17.00 

Event Space Pameran* Senin – Jumat : 08.00 – 21.00 

Sabtu – minggu : 09.00 – 17.00 

Private office Rapat, diskusi, bekerja Senin – Jumat : 08.00 – 21.00 

Sabtu – minggu : 09.00 – 17.00 

Meeting Room Rapat, diskusi Senin – Jumat : 08.00 – 21.00 

Sabtu – minggu : 09.00 – 17.00 

Auditorium seminar* Senin – Jumat : 08.00 – 21.00 

Sabtu – minggu : 09.00 – 17.00 

Classroom Berdiskusi, belajar-mengajar* Senin – Jumat : 08.00 – 21.00 

Sabtu – minggu : 09.00 – 17.00 

Idea room Berdiskusi, menemukan 

gagasan ide baru. 

Senin – Jumat : 08.00 – 21.00 

Sabtu – minggu : 09.00 – 17.00 

Lobby & 

Receptionist 

Bertanya dan 

menginformasikan perihal 

fasilitas bangunan 

Senin – Jumat : 08.00 – 21.00 

Sabtu – minggu : 09.00 – 17.00 

Cafetaria Membeli makan / minum, snack Senin – Jumat : 08.00 – 21.00 

Sabtu – minggu : 09.00 – 21.00 

Pantry Membuat kopi, teh, roti bakar, 

dll. 

Senin – Jumat : 08.00 – 21.00 

Sabtu – minggu : 09.00 – 17.00 

Perpustakaan mini Duduk membaca buku Senin – Jumat : 08.00 – 21.00 

Sabtu – minggu : 09.00 – 17.00 

Playground Space Area bermain dan bersantai 

indoor 

Senin – Jumat : 08.00 – 21.00 

Sabtu – minggu : 09.00 – 17.00 

Outdoor Space Merokok, bersantai, bermain, 

dll 

Senin – Jumat : 08.00 – 21.00 

Sabtu – minggu : 09.00 – 17.00 

Ruang Konsultasi Berkonsultasi mengenai bisnis 

startup 

Senin – Jumat : 08.00 – 21.00 

Sabtu – minggu : 09.00 – 17.00 
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Guest House Menginap sementara 24 jam non stop 

Design Store Melihat dan membeli souvenir Senin – Jumat : 08.00 – 21.00 

Sabtu – minggu : 09.00 – 17.00 

Laundry Mencuci pakaian penghuni 

creative coworking space, 

terutama guest house 

Senin – Jumat : 08.00 – 21.00 

Sabtu – minggu : 09.00 – 17.00 

ATM Center Mengambil uang tunai  24 jam non stop 

Workshop : 

- Studio Foto / Film 

- Studio Art 

- Studio Keramik 

- Studio Craft 

- Studio Maket 

- Studio Fashion 

- Studio Musik 

Melakukan kegiatan workshop Senin – Jumat : 08.00 – 21.00 

Sabtu – minggu : 09.00 – 17.00 

3D Printer 

Laser Cutting 

Textile Printer 

Ruang Print & 

fotocopy 

Mencetak MockUp, dan 

menggandakan dokumen 

Senin – Jumat : 08.00 – 17.00 

Sabtu – minggu : 09.00 – 17.00 

Kantor pengelola Direksi dan staff Senin – Jumat : 08.00 – 17.00 

Sabtu – minggu : 09.00 – 17.00 

Karyawan  

Operator 

Sesuai jam operasional semua 

fasilitas 

Security  Menjaga keamanan dan 

keteriban di area creative 

coworking space 

Senin – Minggu 

Shift 1 : 07.00 – 15.00 

Shift 2 : 15.00 – 23.00 

Shift 3 : 23.00 – 07.00 

Catatan : 

- *Hanya pada event tertentu 

- Kinerja karyawan dibagi menjadi 2 shaft : 

Shaft 1 : 08.00 - 15.00 

Shaft 2 : 15.00 - 21.00 
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- Kecuali pada operasional hari sabtu – minggu semua karyawan bekerja full time 

09.00 - 17.00 (tidak termasuk cafetaria, tetap 2 shaft) 

Tabel 3.5. Waktu operasional bangunan 

Sumber :  analisa pribadi 

3.1.2. Studi Fasilitas 

3.1.2.1. Pendekatan Kebutuhan Ruang 

Kebutuhan ruang berdasarkan analisis pelaku dan 

aktivitas di dalam creative coworking space :  

Pelaku Aktivitas Kebutuhan Ruang 
Sifat 

Ruang 

Jenis 

Ruang 

Penyewa 

creative 

coworking 

space (startup, 

pelaku industri 

kreatif, freelan

cer, 

komunitas, ent

repreneur, 

UMKM lokal, 

pelajar, 

mahasiswa, 

designer, 

arsitek, hingga 

seniman) 

Datang   Way in Publik Outdoor 

Parkir   Area parkir Publik Outdoor 

Drop off  Entrance Publik Outdoor 

Memesan work space (non 

member) 

 Receptionist Publik Indoor 

Absensi (member)  Receptionist Publik Indoor 

Melihat pengumuman  Lobby  Publik Indoor 

Menunggu  R. Tunggu Publik Indoor 

Bekerja bersama 

(kolaborasi), berdiskusi 

mencari ide inovatif, diselangi 

bersantai, merokok 

 Publik space 

 Idea room 

 Outdoor Space 

 Playground 

Space 

Publik Indoor 

Indoor 

Outdoor 

Indoor 

 

Bekerja berkelompok, rapat, 

duduk berdiskusi 

 Private office 

 Meeting room 

 Virtual office 

Privat 
Indoor 

 

Workshop   Studio Foto / Film 

 Studio Art 

 Studio Keramik 

Publik 
Indoor 

 



105 
 

 

 Studio Craft 

 Studio Maket 

 Studio Fashion 

 Studio Musik 

Mengeprint & fotocopy  R. print dan 

Fotocopy 

Publik Indoor 

 

Membuat MockUp  3D printer 

 Laser cutting 

 Textile printer 

Publik 
Indoor 

 

Membuat minuman  Pantry  Publik Indoor 

Membeli snack   Snack Corner Publik Indoor 

Membeli makan/minuman, 

snack 

 Cafetaria  Publik Indoor 

 

Mengikuti seminar  Auditorium  Semi 

Privat 
Indoor 

Inkubasi (pelatihan dan 

pembekalan) 

 Classroom Semi 

Privat 
Indoor 

Konsultasi  R. Konsultasi Semi 

Privat 
Indoor 

Membaca buku  Perpustakaan 

mini 

Publik 
Indoor 

Melihat Pameran Karya  Event space Publik Indoor 

Membeli Souvenir  Design Store Publik Indoor 

Mengambil Uang Tunai  ATM Center Publik Indoor 

Beribadah  Mushola Servis Indoor 

BAB / BAK  Toilet / lavatory Servis Indoor 

Pulang / Pergi  Way out Publik Outdoor 

Pengunjung  

(tamu 

inkubator & 

komunitas, 

Datang   Way in Publik Outdoor 

Parkir   Area parkir Publik Outdoor 

Drop off  Entrance Publik Outdoor 

Melihat pengumuman  Lobby  Publik Indoor 
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tamu bisnis 

pembeli 

makan/mimum 

di 

cafetaria,mem

beli souvenir) 

Menunggu  R. Tunggu Publik Indoor 

Menanyakan informasi   Receptionist Publik Indoor 

Memberikan seminar  Auditorium Semi 

Privat 

Indoor 

Memberikan pelatihan  Classroom Semi 

Privat 

Indoor 

Membeli makan / munum, 

snack, dll 

 Cafetaria  Publik Indoor 

Membeli snack   Snack Corner Publik Indoor 

Menginap, istirahat  Guest House  

(R.Tidur) 

Privat Indoor 

MCK  KM /WC Servis Indoor 

Mencucikan pakaian   Laundry Publik Indoor 

Beribadah   Mushola Servis Indoor 

Membeli souvenir  Design Store Publik Indoor 

Mengambil Uang Tunai  ATM Center Publik Indoor 

Melihat Pameran Karya  Event Space Publik Indoor 

BAB / BAK  Toilet / lavatory Servis Indoor 

Pulang / Pergi  Way out Publik Outdoor 

Pengelola 

(Pemimpin 

perusahaan) 

Datang   Way in Publik Outdoor 

Parkir   Area parkir Publik Outdoor 

Drop off  Entrance Publik Outdoor 

Absensi  Receptionist  Publik Indoor 

Menerima Tamu  R. Tamu Semi 

Privat 

Indoor 

Bekerja  Ruang CEO Privat Indoor 

Rapat   Meeting Room Privat Indoor 

Menyimpan Arsip  R. Arsip Privat Indoor 

Makan / Minum  Cafetaria  Publik Indoor 

Beribadah   Mushola Servis Indoor 

BAB / BAK  Toilet / lavatory Servis Indoor 

Pulang / Pergi  Way out Publik Outdoor 
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Pengelola 

(Direksi dan 

Manajemen) 

Datang   Way in Publik Outdoor 

Parkir   Area parkir Publik Outdoor 

Drop off  Entrance Publik Outdoor 

Absensi  Receptionist  Publik Indoor 

Menerima Tamu  R. Tamu Semi 

Privat 

Indoor 

Bekerja  R. GM (General 

Manager ) 

Privat Indoor 

Mengatur jobdesk dan 

mengawasi operasional staff 

 R.Kerja 

Karyawan 

Privat Indoor 

Rapat   Meeting Room Privat Indoor 

Menyimpan Arsip  R. Arsip Privat Indoor 

Makan / Minum  Cafetaria  Publik Indoor 

Beribadah   Mushola Servis Indoor 

BAB / BAK  Toilet / lavatory Servis Indoor 

Pulang / Pergi  Way out Publik Outdoor 

Pengelola 

(Sistem 

Operasional) 

 

Datang   Way in Publik Outdoor 

Parkir   Area parkir Publik Outdoor 

Drop off  Entrance Publik Outdoor 

Absensi  Receptionist  Publik Indoor 

Bekerja menangani 

komunikasi internal dan 

eksternal perusahaan 

 Ruang 

Communication 

Manager 

  Semi 

Privat 

Indoor 

Bekerja mengelola anggaran 

pengeluaran perusahaan & 

membuat rinciannya 

 Ruang Operation 

Manager 

 Semi 

Privat 

Indoor 

Bekerja bertanggung jawab 

atas event yang berlangsung 

di creative coworking space 

 Ruang Event 

Manager 

 Semi 

Privat 

Indoor 

Rapat   Meeting Room Privat Indoor 

Menyimpan Arsip  R. Arsip Privat Indoor 

Makan / Minum  Cafetaria  Publik Indoor 
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Beribadah   Mushola Servis Indoor 

BAB / BAK  Toilet / lavatory Servis Indoor 

Pulang / Pergi  Way out Publik Outdoor 

Pengelola 

(Informasi & 

Pemasaran)  

Informan 

(Host) 

Marketing 

Tenant 

Community 

coordinator & 

fasilitator 

Datang   Way in Publik Outdoor 

Parkir   Area parkir Publik Outdoor 

Drop off  Entrance Publik Outdoor 

Absensi  Receptionist  Publik Indoor 

Bekerja memberikan 

informasi & penjelasan 

perihal creative coworking 

space 

 Ruang Host 

 

Semi 

Privat 

Indoor 

Bekerja promosi dan 

memasarkan tenant 

 Ruang Marketing  

 

Semi 

Privat 

Indoor 

Bekerja mengkoordinasi, 

mendampingi, memfasilitasi 

dan monitoring kelompok 

komunitas di dalam 

coworking space 

 Ruang 

Community 

coordinator & 

fasilitator 

 

Semi 

Privat 

Indoor 

Rapat   Meeting Room Privat Indoor 

Menyimpan Arsip  R. Arsip Privat Indoor 

Makan / Minum  Cafetaria  Publik Indoor 

Beribadah   Mushola Servis Indoor 

BAB / BAK  Toilet / lavatory Servis Indoor 

Pulang / Pergi  Way out Publik Outdoor 

Pengelola 

(Dokumentasi) 

 

Datang   Way in Publik Outdoor 

Parkir   Area parkir Publik Outdoor 

Drop off  Entrance Publik Outdoor 

Absensi  Receptionist  Publik Indoor 

Bekerja Mendokumentasikan 

event penting, editing 

 Ruang 

Videographer 

Semi 

Privat 

Indoor 
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Membantu operasional studio 

foto dan TV 

 Studio foto / TV Publik Indoor 

Rapat   Meeting Room Privat Indoor 

Menyimpan Arsip  R. Arsip Privat Indoor 

Makan / Minum  Cafetaria  Publik Indoor 

Beribadah   Mushola Servis Indoor 

BAB / BAK  Toilet / lavatory Servis Indoor 

Pulang / Pergi  Way out Publik Outdoor 

Pengelola 

(Sekretaris dan 

keuangan) 

Datang   Way in Publik Outdoor 

Parkir   Area parkir Publik Outdoor 

Drop off  Entrance Publik Outdoor 

Absensi  Receptionist  Publik Indoor 

Bekerja membantu CEO dan 

GM dalam pekerjaan teknis 

 Ruang sekretaris 

 

Privat Indoor 

Bekerja menerima dan 

menyimpan dana dari 

berbagai sumber 

 R. Bendahara 

 

Privat Indoor 

Bekerja melaporkan berkas 

administrasi ke pimpinan 

perusahaan 

 R. Administrasi 

accounting 

Privat Indoor 

Rapat   Meeting Room Privat Indoor 

Menyimpan Arsip  R. Arsip Privat Indoor 

Makan / Minum  Cafetaria  Publik Indoor 

Beribadah   Mushola Servis Indoor 

BAB / BAK  Toilet / lavatory Servis Indoor 

Pulang / Pergi  Way out Publik Outdoor 

Pengelolaan 

(Operasional 

Bangunan) 

Datang   Way in Publik Outdoor 

Parkir   Area parkir Publik Outdoor 

Drop off  Entrance Publik Outdoor 

Absensi  Receptionist  Publik Indoor 

Ganti pakaian  R. Ganti Servis Indoor 

Menyimpan barang bawaan  Loker  Servis Indoor 
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Rapat dan mengawasi kinerja 

bangunan 

 R. Engineer 

 

Privat Indoor 

Melakukan maintenance, 

controller teknis dan  

perawatan properti bangunan 

 R. STP 

 R. Trafo 

 R. Genset 

 R. Pompa 

 R. PABX 

 R. MDF 

 R. Cooling tower 

 Ruang Lift 

 Ground tank 

 Roof tank 

 R. AC VRV 

 Gudang 

 Penampungan 

sampah 

sementara 

 Janitor 

 R. Cleaning 

service 

Servis 

Indoor 

Makan / Minum  Pantry Publik Indoor 

Beribadah   Mushola Publik Indoor 

BAB / BAK  Toilet / lavatory Servis Indoor 

Pulang / Pergi  Way out Publik Outdoor 

Pengelola 

(Staff 

Receptionist) 

Datang   Way in Publik Outdoor 

Parkir   Area parkir Publik Outdoor 

Drop off  Entrance Publik Outdoor 

Absensi  Receptionist  Publik Indoor 

Menyampaikan informasi dan 

reservasi 

 Receptionist  Publik Indoor 

Makan / Minum  Pantry Publik Indoor 

Beribadah   Mushola Servis Indoor 
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BAB / BAK  Toilet / lavatory Servis Indoor 

Pulang / Pergi  Way out Publik Outdoor 

Pengelola 

(Staff 

Cafetaria) 

Datang   Way out Publik Outdoor 

Parkir   Way in Publik Outdoor 

Drop off  Area parkir Publik Outdoor 

Absensi  Entrance Publik Indoor 

Menawarkan dan membawa 

menu masakan 

 Meja makan Publik Indoor 

memasak  Dapur  Privat Indoor 

Mencuci perlengkapan 

masak 

 Ruang cuci Privat Indoor 

Platting   Pantry Privat Indoor 

Melayani pembayaran  Kasir & 

Receptionist  

Publik Indoor 

Menjual Snack   Snack Corner Publik Indoor 

Makan / Minum  Cafetaria  Publik Indoor & 

Outdoor 

Beribadah   Mushola Servis Indoor 

Bongkar muat stock  Loading dock Servis Indoor 

Menyimpan stock bahan 

makanan 

 R. Freezer Privat Indoor 

Menyimpan perkakas  Gudang  Servis Indoor 

Ganti pakaian  R. Ganti Servis Indoor 

BAB / BAK  Toilet / lavatory Servis Indoor 

Pulang / Pergi  Way out Publik Outdoor 

Pengelola 

(Security) 

Datang   Way in Publik Outdoor 

Parkir   Area parkir Publik Outdoor 

Drop off  Entrance Publik Outdoor 

Absensi  Receptionist  Publik Indoor 

Menjaga ketetiban dan 

keamanan banunan, 

linkungan 

 R.CCTV 

 Pos jaga 

- Privat 

- Publik 

Indoor 

Outdoor 
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Menjaga barang staff  Loker Privat  Indoor  

Makan / Minum  Pantry Publik Indoor 

Beribadah   Mushola Servis Indoor 

BAB / BAK  Toilet / lavatory Servis Indoor 

Pulang / Pergi  Way out Publik Outdoor 

Tabel 3.6. Analisis pendekatan kebutuhan ruang 

Sumber :  analisa pribadi 

PRIVAT SEMI PRIVAT PUBLIK SERVIS 

Private office Auditorium Entrance gate / 

way in 

Toilet & Lavatory 

Meeting room Classroom Exit gate / way out Janitor  

Virtual office R. Konsultasi Area parkir Gudang  

R.CCTV 

 

R. Videographer Entrance & exit Pantry 

R. Engineering R. Marketing 

tenant 

Receptionist & 

Lobby 

Mushola 

Ruang sekretaris Ruang Host 

 

R. Tunggu R. Ganti 

R. Bendahara R.Communication 

Manager 

ATM Space R. Trafo 

R. Administrasi 

accounting 

R. Operation 

Manager 

Publik space R.Genset  

Meeting Room R. Event Manager Idea room R.MDF 

R. Arsip R. Mentor  Outdoor Space R.PABX 

R. GM (General 

Manager ) 

R. Staf Karyawan Playground 

Space 

R.Pompa 

R. CEO R. Cleaning service 

& maintenance 

Studio Foto / TV  R.Cooling Tower 

Dapur Cafetaria  Studio Art R. AC VRV 

R. Freezer  Studio Keramik Ground Tank 

Pantry Cafetaria  Studio Craft Roof Tank 
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R. IT Specialist  Studio Maket R.STP 

R. Rapat pengelola  Studio Fashion Penampungan 

Sampah 

  Studio Musik R. Lift 

  R. Print dan 

Fotocopy 

Loker 

  3D printer Penampungan 

sampah sementara 

  Laser cutting P3K 

  Textile printer Loading dock 

  Pantry   

  Snack Corner  

  Cafetaria  

  Perpustakaan 

mini 

 

  Event space  

  Design Store  

  Guest House  

  Laundry  

  Pos jaga  

 

Tabel 3,7. Kebutuhan ruang 

Sumber :  analisa pribadi 
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3.1.2.2. Persyaratan Ruang 

Kebutuhan ruang berdasarkan analisis pelaku dan aktivitads di dalam creative coworking space :  

 

NO NANA RUANG 

ASPEK 

Akustik Pencahayaan Penghawaan Keamanan Kesehatan 

S
ta

b
il 

T
e
n
a
n
g
  

A
la

m
i 
 

B
u

a
ta

n
  

A
la

m
i 
 

B
u

a
ta

n
 

k
e

b
a

k
a
ra

n
 

S
e

k
u
ri
ta

s
  

R
a

d
ia

s
i 
 

K
e

le
m

b
a

b
a
n
 

1 Entrance gate / way in  ● ●  ●   ● ●  

2 Exit gate / way out  - ● ●  ●   ● ●  

3 Area parkir  ● ●  ●   ● ●  

4 Entrance & exit  ● ● ● ●  ● ● ●  

5 Receptionist & Lobby  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

6 R. Tunggu  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

7 ATM Center  ● ● ●  ● ● ● ● ● 

8 Publik space  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

9 Idea room  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

10 Outdoor Space  ● ● ● ●   ● ●  

11 Playground Space  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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12 Studio Foto / TV  ●   ●  ● ● ● ● ● 

13 Studio Art  ● ● ●  ● ● ● ● ● 

14 Studio Keramik  ● ● ●  ● ● ● ● ● 

15 Studio Craft  ● ● ●  ● ● ● ● ● 

16 Studio Maket  ● ● ●  ● ● ● ● ● 

17 Studio Fashion  ●  ●  ● ● ● ● ● 

18 Studio Musik ●   ●  ● ● ● ● ● 

19 R. Print dan Fotocopy  ● ● ●  ● ● ● ● ● 

20 3D printer  ● ● ●  ● ● ● ● ● 

21 Laser cutting  ● ● ●  ● ● ● ● ● 

22 Textile printer  ● ● ●  ● ● ● ● ● 

23 Pantry   ● ● ●  ● ● ● ● ● 

24 Snack Corner  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

25 Cafetaria  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

26 Perpustakaan mini  ● ● ●  ● ● ● ● ● 

27 Event space  ● ● ●  ● ● ● ● ● 

28 Design Store  ● ● ●  ● ● ● ● ● 

29 Guest House  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

30 Laundry  ● ● ● ●  ●  ● ● 

31 Pos jaga  ● ● ● ●  ●  ●  
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32 Auditorium ●   ●  ● ● ● ● ● 

33 Classroom  ●  ●  ● ● ● ● ● 

34 R. Mentoring  ● ● ●  ● ●  ● ● 

35 Loading dock  ●  ● ●  ● ●  ● 

36 R. Videograper  ● ● ●  ● ● ● ● ● 

37 R. marketing  ● ● ●  ● ● ● ● ● 

38 
Ruang Host 
 

 ● ● ●  ● ● ● ● ● 

39 R. Staf Karyawan  ● ● ● ●  ● ● ● ● 

40 R. Cleaning service & maintenance  ● ● ● ●  ● ● ● ● 

41 R.Communication Manager  ● ● ●  ● ● ● ● ● 

42 R. Operation Manager  ● ● ●  ● ● ● ● ● 

43 R. Event Manager  ● ● ●  ● ● ● ● ● 

44 R. Staff & Karyawan  ● ● ●  ● ● ● ● ● 

45 Private office ●  ● ●  ● ● ● ● ● 

46 Meeting room ●  ● ●  ● ● ● ● ● 

47 Virtual office ●  ● ●  ● ● ● ● ● 

48 
R.CCTV 
 

 ●  ●  ● ● ● ● ● 

49 R. Engineering  ●  ●  ● ● ● ● ● 

50 Ruang sekretaris  ● ● ●  ● ● ● ● ● 
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51 R. Bendahara  ● ● ●  ● ● ● ● ● 

52 R. Administrasi accounting  ● ● ●  ● ● ● ● ● 

53 R. Arsip  ●  ●  ● ● ● ● ● 

54 R. GM (General Manager )  ● ● ●  ● ● ● ● ● 

55 R. CEO  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

56 Dapur Cafetaria  ● ● ● ● ● ●  ● ● 

57 R. Freezer  ●  ●  ● ●   ● 

58 Pantry Cafetaria  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

59 Toilet & Lavatory  ● ● ● ● ● ●  ● ● 

60 Janitor   ●  ● ●  ●  ● ● 

61 Gudang   ●  ● ●  ●  ● ● 

62 Pantry  ● ● ● ● ● ●  ● ● 

63 Mushola  ● ● ● ●  ● ● ●  

64 R. Ganti  ●  ●  ● ●   ● 

65 R. STP  ●  ● ●  ●   ● 

66 R. Genset  ● ● ● ●  ●  ● ● 

67 R. Trafo  ● ● ● ●  ●  ● ● 

68 R. MDF  ●  ● ●  ●  ● ● 

69 R. PABX  ●  ● ●  ●  ● ● 

70 R.Lift  ●  ●  ●  ●  ● 
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Tabel 3.8. Analisa persyaratan ruang 

Sumber :  analisa pribadi 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.3. Pola Sirkulasi Ruang 

71 Ground Tank  ●  ● ●   ●  ● 

72 Roof Tank  ● ● ● ●   ● ●  

73 R. Pompa  ●  ● ●  ●   ● 

74 R.Cooling Tower           

75 R. AC VRV  ●  ● ●  ●  ● ● 

76 Loker  ●  ●  ● ● ●  ● 

77 Penampungan sampah sementara  ● ●  ●  ●   ● 

78 P3K  ● ● ●  ● ● ●  ● 
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Berikut studi pola sirkulasi ruang yang akan dikategorikan menjadi empat jenis, yaitu : 

a. Pola sirkulasi unit kegiatan utama 

            

b. Pola sirkulasi unit kegiatan penunjang 

Bagan 3.5. Pola Aktivitas Utama 

Sumber :  analisa pribadi 

 



120 
 

 

 

 

 

c. Pola sirkulasi unit kegiatan pelayanan publik 

Bagan 3.6. Pola Aktivitas Penunjang 

Sumber :  analisa pribadi 
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d. Pola sirkulasi unit kegiatan pengelola 

Bagan 3.7. Pola Aktivitas Pelayanan Publik 

Sumber :  analisa pribadi 
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Bagan 3.8. Pola Aktivitas Pengelola 

Sumber :  analisa pribadi 
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3.1.2.4. Pendekatan Jumlah Pelaku 

Pendekatan jumlah pelaku dibedakan berdasarkan 

perbedaan kategori pelaku pada bangunan, yaitu : 

a. Pendekatan analisis jumlah pengelola : 

Pelaku Jumlah Analisis 

CEO (Chief Executive Officer) 1  

GM (General Manager ) 1  

CM (Communication Manager) 1  

OM (Operation Manager) 1  

 EM (Event Manager) 1  

Mentor  4  

Sekretaris 2  

Bendahara  1  

Administrasi Accounting 2  

Videograper 2 2 shift 

Informan (Host) 2 2 shift 

Marketing tenant 2 2 shift 

IT Specialist 2 2 shift 

Engineer 2  

Receptionist 2 2 shift 

Chef Cafetaria 2 2 shift 

Asisten Chef 2 2 shift 

Pelayan Cafetaria  8 2 shift 

Petugas Kasir 2 2 shift 

Staff Snack Corner 2 2 shift 

Security Lapangan 4 2 shift 

Security CCTV  1 2 shift 

Cleaning Service 10 2 shift 

Maintenance  2  
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Staff design store 2 2 shift 

Staff printer space 4  

Staff studio fashion 1 2 shift 

Staff studio musik 2 2 shift 

Staff foto & film 2 2 shift 

Staff laundry 2  

Staff event space 1 2 shift 

Staff public space 3 2 shift 

Total  77 pengelola 

Catatan : 

Staff 2 shift hanya berlaku pada ruangan dengan kegiatan 

lebih dari pukul 17.00, atau ruangan yang memiliki aktivitas 

lebih dari 9 jam, maka harus ada 2 shift pekerja 

Tabel 3.9. Analisa jumlah pengelola 

Sumber :  analisa pribadi 

b. Pendekatan analisis jumlah penyewa di dalam 

bangunan : 

Studi analisis jumlah penyewa creative coworking 

space, diambil dari dua tempat coworking space di 

Bandung dimana keduanya mempunyai fasilitas dan 

dan sasaran yang berbeda. Keduanya adalah 

coworking space terlengkap dan terkenal di 

Bandung. Gabungan fasilitas dan sasaran keduanya, 

adalah dasar ditentukannya fasilitas dan sasaran 

pada projek creative coworking sapace ini. Metode 

tersebut dipilih, karena di dalam projek creative 

coworking space ini, akan dibuat fasilitas selengkap 
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mungkin, lebih dari fasilitas projek sejenis yang 

berada di Bandung. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari wawancara, dalam kurun waktu 2 

tahun terakhir terdapat 1035 member pada 

coworking space A dan 995 member pada coworking 

space B. Sehingga jika di total keduanya akan 

berjumlah 2030 member dalam kurun waktu 2 tahun. 

Rata-rata penyewa coworking space mendaftarkan 

dirinya sebagai member tetap, dengan berbagai 

paket jam yang dipilih. Sehingga rata – rata jumlah 

member tiap tahun 2030 : 2 = 1015 orang. 

Berdasarkan hasil wawancara, jumlah member yang 

hadir tiap harinya sejumlah ± 3-5 % dari jumlah total 

member yang menyewa. Sehingga Data tersebut 

dapat digunakan sebagai asumsi menghitung jumlah 

penyewa creative coworking space. Berikut 

perhitungan jumlah pengunjung creative coworking 

space dalam kurun waktu 2017 sampai dengan tahun 

2035 (18 tahun) : 

Pt  : Jumlah pengunjung pada tahun 2035.  

Po  : Jumlah pengunjung pada tahun 2017.  

t  : Tahun proyeksi.  
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r  : Presentase kehadiran member tiap harinya 

    (3,3% dari jumlah total member) 

𝑃𝑡 = 𝑃𝑜 𝑥 𝑡 

𝑃𝑡 =  1.015 𝑥 18  

𝑃𝑡 =  18.270 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 

Jumlah penyewa yang berkunjung tiap harinya 

diasumsikan 3,3% dari jumlah total member pada 

tahun 2035. 

∑𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑤𝑎 = 𝑟 𝑥 𝑃𝑡 

∑𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑤𝑎 = 3,3% 𝑥 18.270 

∑𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑤𝑎 = 602 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 

 Penyewa Guest House 

Asumsi jumlah penyewa pada guest house yaitu 

2,5% dari jumlah  penyewa yang hadir pada setiap 

harinya. 

𝑥 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑎𝑝 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥2,5% 

𝑥 = 913 𝑥 2,5% 

𝑥 =  22,8 orang ~ 23 orang 

c. Pendekatan analisis jumlah pengunjung di dalam 

bangunan : 

Pengunjung di kategorikan orang yang datang ke 

creative coworking space, namun tidak menyewa 

area kerja. Pengunjung ini difokuskan pengunjung 
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dari cafetaria, snack corner, event space, auditorium, 

design store, dan guest house . 

 Pengunjung Cafetaria dan Snack Corner 

Pengunjung cafetaria diasumsikan berkapasitas 

100 orang.  

 Pengunjung Event Space 

Jumlah pengunjung pada event space sejumlah 

kapasitas yang ditentukan yaitu 80 orang (hanya 

pada event tertentu).  

 Pengunjung Auditorium 

Jumlah pengunjung pada auditorium sejumlah 

kapasitas yang ditentukan yaitu 200 orang (hanya 

pada event tertentu).  

 Pengunjung Design Store 

Jumlah pengunjung pada design store sejumlah 

kapasitas yang ditentukan yaitu 30 orang.  

 Jadi total pelaku yang ada di dalam creative 

coworking space pada satu tempo, sebagai berikut 

: 

Kategori Pengguna Jumlah 

Pengelola 77 orang 

Penyewa Coworking space 602 orang 

Penyewa Guest House 23 orang 

Total 1 625 orang 

Pengunjung Cafetaria dan 
Snack Corner 

100 orang 

Pengunjung Event Space 80 orang 
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Pengunjung Auditorium 200 orang 

Pengunjung Design Store 30 orang 

Total 2 asumsi kehadiran 25% 105 orang 

Total keseluruhan pelaku 807 orang 
Tabel 3.10. Analisa jumlah total penghuni creative coworking space 

Sumber :  analisa pribadi 

3.1.3. Studi Ruang Khusus 

a. Public Space 
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Gambar 3.1. Studi ruang khusus public space 

Sumber: dokumen pribadi 

Analisis besaran : 

a. Public Space Tipe A 

- Meja model scuplture = 36,35 m2 

- Grup table @8 m2 (2) = 16 m2 

- Single table @0,72 m2 (22) = 15,84 m2 

- Kursi @0,36 m2 (38)= 13,68 m2 

- Total = 81,87 m2 

- 𝑥 =
280−81,87

81,87
 𝑥 100% = 242% 

b. Public Space Tipe B 

- Grup table @5,4 m2 (10) = 54 m2 

- Single table @0,72 m2 (20) = 14,4 m2 

- Kursi @0,36 m2 (60)= 21,6 m2 

- Total = 90 m2 

- 𝑥 =
280−90

90
 𝑥 100% = 211% 

c. Public Space Tipe C 

- Grup table @2,4 m2 (12) = 28.8 m2 

- Single table @0,84 m2 (24) = 20.6 m2 

- Kursi @0,36 m2 (60)= 21,6 m2 

- Total = 71 m2 

- 𝑥 =
280−71

71
 𝑥 100% = 294% 

Karakteristik Ruangan : 
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- Kapasitas Public space tipe A = 50 orang, tipe B = 60 

orang, tipe C = 60  orang. 

- Merupakan public space atau ruang komunal yang 

digunakan sebagai ruang kerja bersama dengan 

berbagai tipe tempat kerja (work seat). Beberapa tipe 

tersebut digolongkan berdasarkan jumlah penyewa 

dalam satu ruang kerja antara lain ; satu meja, dua 

meja, 3 meja, dan 4 meja. Masing – masing meja 

terdapat sebuah kursi, stop kontak, akses internet, 

dan gratis akses ke pantry (gratis minuman kopi, teh, 

air putih). 

- Fasilitas lain dari public space yaitu full music dengan 

jenis musik yang tenang dan volume yang kecil, 

sebagai unsur hiburan penghuni ruangan tanpa 

mengganggu proses kinerja pengguna. 

- Sistem sewa minimal perhari. 

b. Auditorium 

Berdasarkan analisis jumlah pelaku di dalam auditorium 

berjumlah 200 peserta, belum termasuk presentator. 

Berikut studi besaran ruang auditorium : 
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Gambar 3.2. Studi ruang khusus auditorium 

Sumber: dokumen pribadi 

Analisis besaran : 

- Stage (2 sofa singe + 1 sofa triple + meja)  = 14,7 

m2 

- Kursi penonton @0.54 m2 (200)  = 108 m2 

- 𝑥 =
264,5−(108+14,7)

108+14,7
 𝑥 100% 

- 𝑥 =
264,5−122,7

122,7
 𝑥 100% = 115,56% 

Karakteristik Ruangan : 

- Kapasitas 200 orang, plus 4 - 5 mentor yang berada 

di panggung (stage) 



132 
 

 

- Seating area dibuat berundak naik ke belakang, 

sebagai respon visual yang nyaman bagi pengguna 

auditorium, baik audience maupun presentator. 

- Media visual menggunakan proyektor, layar LCD, 

mikrophone, dan sound system untuk memperjelas 

proses presentasi. 

- Menggunakan penghawaan buatan berupa AC, 

dengan pencahayaan buatan dan alami. 

- Sistem sewa minimal harian dengan durasi waktu 

tertentu. 

c. Event Space 

 

Gambar 3.3. Studi ruang khusus event space 

Sumber: dokumen pribadi 

Analisis besaran : 

- Tenant space @24 m2 (8)  = 192 m2 
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- 𝑥 =
240−192

192
 𝑥 100% = 25% 

Karakteristik Ruangan : 

- Terdapat 8 event space, dengan masing – masing 

event space berkapasitas 10 orang, ukuran ruang 4 

x 6 meter. 

- Jika event lebih besar dan membutuhkan space yang 

lebih, maka pemilik acara dapat menyewa 2 atau 

lebih blok event space sesuai dengan kebutuhan.  

- Apabila event space tidak digunakan, maka batas 

blok event space berupa pintu geser lipat akan 

dibuka, dan dapat dimanfaatkan sebagai ruang kerja 

bersama (coworking space). 

- Setting dekorasi perabot dalam event space pada 

saat acara, dikerjakan oleh pihak pembuat acara. 

Pihak pengelola hanya menyediakan fasilitas berupa 

; event space, LCD, stop kontak, wifi, AC, dan tata 

lighting saja. 

- Sistem sewa minimal harian. 

d. Design Store 
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Gambar 3.4. Studi ruang khusus design store 

Sumber: dokumen pribadi 

Analisis besaran : 

- Kasir = 6 m2 

- Art space 

Credenza & wall display = 8,95 m2 

- Craft space 

Meja display  bundar = 2,9 m2 

Meja display  zig-zag = 9,7 m2 + 7,3 m2 = 17 m2 

Sofa @2,5 (2) = 5 m2 

- Fashion space 

Rak pakaian kecil @0,9 m2 (5) = 4,5 m2 

Rak pakaian besar @1,2 m2 (5) = 6 m2 

Credenza = 6 m2 + 4,5 m2 = 10,5 m2 

- Total = 72,5 m2 

- 𝑥 =
192−72,5

72,5
 𝑥 100% = 164,8% 

Karakteristik Ruangan : 
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- Berkapasitas 20 - 30 orang. Memiliki beberapa sub 

ruang, seperti ; art space, craft space, fashion space, 

dan kasir. 

- Berfungsi sebagai tempat pamer dan penjualan 

produk dari para coworker yang bekerja di dalam 

creative coworking space. 

- Design store dibuat untuk memfasilitasi dalam upaya 

pemasaran produk, hasil dari para coworker 

pengguna ruang workshop yang terdiri dari beberapa 

studio. 

- Sifat ruang publik, dengan penghawaan buatan 

berupa AC, dan pencahayaan alami dan buatan. 

- Sistem sewa minimal 6 bulan. 

e. Privat Office 
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Gambar 3.5. Studi ruang khusus private office 

Sumber: dokumen pribadi 

Analisis besaran : 

- Meja rapat + kursi = 13 m2 

- Bufet meja rapat = 3 m2 

- Meja + kursi triple @2,9 m2 (2) = 5,8 m2 

- Sofa @1,2 m2 (2) = 2,4 m2 

- Meja kecil = 0,36 m2 

- Meja komputer + nakas = 1,3 m2 

- Kursi @0,3 m2 (2) = 0,6 m2 

- Total = 35 m2 

- 𝑥 =
96−35

35
 𝑥 100% = 160% 

Karakteristik Ruangan : 

- Berkapasitas 18 orang + 5 tamu. Terdapat ruang 

rapat di dalamnya dengan fasilitas LCD, meja & kursi 

rapat, backdrop, LCD, flip chart, white board, marker, 

pen, free white water, kopi, dan teh di pantry. 

- Mendapatkan layanan penanganan surat & 

dokumen, internet kecepatan tinggi, surat domisili, 

alamat kantor. 

- Sifat ruang privat, dengan sekat ruang berupa 

dinding kalsiboard dan  kaca dengan sunblash. 
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- Penghawaan buatan AC, sedangkan pencahayaan 

alami dan buatan. 

- Sistem sewa minimal per tahun. 

f. Meeting Room 

                

Gambar 3.6 Studi ruang khusus meeting room 

Sumber: dokumen pribadi 

Analisis besaran : 

- Meja rapat + kursi = 11,5 m2 

- LCD area = 0,5 m2 

- Bufet & loker = 1,5 m2 

- Total = 13,5 m2 

- 𝑥 =
24−13,5

13,5
 𝑥 100% = 77,8% 

Karakteristik Ruangan : 

- Berkapasitas 12 orang. Dengan fasilitas LCD, meja & 

kursi rapat, backdrop, LCD, flip chart, white board, 

marker, pen, wifi, free white water, kopi, dan teh di 

pantry. 

- Penghawaan buatan AC dan pencahayaan buatan. 

- Sistem sewa minimal per 3 jam.  
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g. Virtual Office 

 

Gambar 3.7. Studi ruang khusus virtual office 

Sumber: dokumen pribadi 

Analisis besaran : 

- Meja rapat + kursi = 11,5 m2 

- Credenza = 1 m2 

- Bufet @0,36 m2 (2)= 0,72 m2 

- Total = 13,22 m2 

- 𝑥 =
32−13,22

13,22
 𝑥 100% = 142% 

Karakteristik Ruangan : 

- Berkapasitas 12 orang. Dengan fasilitas LCD, meja & 

kursi rapat, backdrop, LCD, flip chart, white board, 

marker, pen, free white water, kopi, dan teh di pantry. 

- Mendapatkan layanan penanganan surat & 

dokumen, internet kecepatan tinggi, surat domisili, 

alamat kantor. 
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- Sifat ruang privat, dengan sekat ruang berupa 

dinding kalsiboard dan  kaca dengan sunblash. 

- Penghawaan buatan AC, sedangkan pencahayaan 

alami dan buatan. 

- Sistem sewa minimal per bulan.  

h. Classroom  

 

Gambar 3.8. Studi ruang khusus classroom 

Sumber: dokumen pribadi 

Analisis besaran : 

a. Classroom Type A 

- Meja @0,72 m2 (21) = 15,12 m2 

- Loker @0,36 m2 (21)= 7,56 m2 

- Total = 13,22 m2 

- 𝑥 =
60−22,58

22,58
 𝑥 100% = 180,2% 

b. Classroom Type B 
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- Meja mentor @0,72 m2 (1) = 0,72 m2 

- Kursi audience @0,50 m2 (20)= 10 m2 

- Kursi mentor @0,36 m2 (1)= 0,36 m2 

- Total = 11,08 m2 

- 𝑥 =
32−11,08

11,08
 𝑥 100% = 188,8% 

Karakteristik Ruangan : 

- Kedua tipe memiliki kapasitas 20 orang, namun 

dengan karakteristik yang berbeda. Untuk classroom 

tipe A digunakan bagi penyewa yang membutuhkan 

fasilitas meja dan stop kontak untuk pengoperasian 

perangkat lunak seperti laptop sebagai sarana 

penunjang berlangsungnya kegiatan di dalam kelas. 

Sedangkan classroom tipe B cenderung untuk 

kegiatan yang pelakunya hanya mendengarkan 

penjelasan mentor dan mencatat saja, sehingga 

fasilitas perabotnya hanya kursi kuliah, proyektor, 

layar LCD, white board, dll. 

- Penghawaan buatan AC, sedangkan pencahayaan 

alami dan buatan. 

- Sistem sewa minimal per 3 jam.  

i. Idea Room 
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Gambar 3.9. Studi ruang khusus idea room 

Sumber: dokumen pribadi 

Analisis besaran : 

- Meja panjang = 0,9 m2 

- Kursi kotak @0,48 m2 (4)= 1,92 m2 

- Kursi karet bulat @0,4 m2 (4)= 1,6 m2 

- Meja panjang = 2,6 m2 

- Total = 7,02 m2 

- 𝑥 =
16−7,02

7,02
 𝑥 100% = 125,4% 

Karakteristik Ruangan : 

- Berkapasitas 8 orang  

- Sifat ruangan yang santai dan banyak menggunakan 

dekorasi unik di dalam pengolahan arsitektur 

interiornya, berupa mural kata - kata motivasi, atau 

pengolahan warna yang dapat memicu munculnya ke 

kreatifan dalam berfikir. 
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- Penghawaan buatan AC, sedangkan pencahayaan 

alami dan buatan. 

- Sistem sewa minimal per 3 jam.  

j. Workshop Space : 

 Studio Foto & Film 

 

Gambar 3.10. Studi ruang khusus studio foto & film 

Sumber: dokumen pribadi 

Analisis besaran : 

- Photo area = 8,02 m2 

- Film space = 14,7 m2 

- R. Ganti @1,74 (2) = 3,48 m2 

- Meja & kursi rias @1,45 (2) = 2,9 m2 

- Rak make up @0,6 (2) = 1,2 m2 

- Foto box @1,8 (2) = 3,6 m2 

- Properti = 11,34 m2 

- Rak properti @0,6 (4) = 2,4 m2 

- Gudang = 24 m2 

- Total = 71,64 m2 
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- 𝑥 =
160−71,64

71,64
 𝑥 100% = 123,33% 

Karakteristik Ruangan : 

- Berkapasitas 10-20 orang, termasuk dengan 

videographer. 

- Sub ruang : photo area, film space, ruang make up, 

ruang ganti, photo box, gudang properti, mural spot. 

- Pengelola videographer ikut andil dalam kegiatan 

workshop pada studio foto dan film, sebagai 

mentoring bagi pengguna fasilitas studio, dari setting 

camera, lighting, dan properti. 

- Kegiatan anatara lain ; photo shoot, rekaman film 

pendek, rekaman untuk promosi karya, dll. 

- Penghawaan buatan AC, sedangkan pencahayaan 

alami dan buatan. 

- Sistem sewa minimal per 3 jam.  

 Studio Art & Keramik 
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Gambar 3.11. Studi ruang khusus studio art & keramik 

Sumber: dokumen pribadi 

Analisis besaran : 

a. Studio art 

- Meja kerja @0,96 m2 (6) = 5,76 m2 

- Rak lemari karya = 3,2 m2 

- Kursi  @0,25 m2 (8) = 2 m2 

- Meja alat @0,72 m2 (3) = 2,16 m2 

- Meja palet = 0,6 m2 

- Pantry = 2,4 m2 

- Total = 16,12 m2 

- Kapasaitas 8 orang 

b. Studio keramik 

- Meja kerja @0,96 m2 (10) = 9,6 m2 

- Rak lemari karya = 3,2 m2 

- Kursi  @0,32 m2 (10) = 3,2 m2 
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- Pantry = 2,4 m2 

- Total = 18,4 m2 

- Kapasitas 10 orang 

c. Ruang tunggu 

- Sofa @1,4 m2 (2) = 2,8 m2 

- Meja = 0,45 m2 

- Total = 3,25 m2 

- Kapasitas 4 orang 

d. Total keseluruhan  

- 𝑥 =
120−42,77

42,77
 𝑥 100% = 180,6% 

Karakteristik Ruangan : 

- Berkapasitas total 18 orang + 4 orang pada ruang 

tunggu. 

- Terdapat fasilitas loker untuk menyimpan karya 

(terbatas). 

- Fasilitas yang disediakan berupa meja dan kursi kerja, 

peralatan art dan pembuatan keramik, wastafel untuk 

tempat cuci tangan dan alat setelah pemakaian, free 

pembuatan teh dan kopi, pada pantry, lampu sorot 

pada area kerja,  

- Penghawaan alami dan pada ruang tunggu 

menggunakan AC, sedangkan pencahayaan alami 

dan buatan. 
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- Sistem sewa minimal per 6 jam (half day).  

 Studio Craft & Maket 

 

Gambar 3.12. Studi ruang khusus studio craft & maket 

Sumber: dokumen pribadi 

Analisis besaran : 

a. Studio craft 

- Meja kerja @1,32 m2 (10) = 13,2 m2 

- Rak lemari karya = 3,2 m2 

- Kursi  @0,25 m2 (10) = 2,5 m2 

- Meja alat @0,9 m2 (2) = 1,8 m2 

- Pantry = 1,62 m2 

- Total = 22,32 m2 

- Kapasitas 10 orang 

b. Studio maket 

- Meja kerja @0,96 m2 (10) = 9,6 m2 

- Rak lemari karya = 3,2 m2 

- Kursi  @0,25 m2 (10) = 2,5 m2 

- Meja alat @0,9 m2 (2) = 1,8 m2 
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- Pantry = 1,62 m2 

- Total = 18,72 m2 

- Kapasitas 10 orang 

c. Printing Space 

- Meja komputer & rak printer = 10,3 m2 

- Kursi  @0,32 m2 (4) = 1,28 m2 

- Mesin fotocopy @1,5 m2 (2) = 3 m2 

- Mesin cutting = 5,5 m2 

- Total = 20,08 m2 

- Kapasitas 4 orang staff 

d. Ruang tunggu 

- kursi @0,36m2 (4) = 1,44 m2 

- Meja @0,34m2 (2) = 0,68 m2 

- Total = 3,25 m2 

- Kapasitas 4 orang  

e. Total keseluruhan  

- 𝑥 =
172,5−64,37

64,37
 𝑥 100% = 167,9% 

Karakteristik Ruangan : 

- Pada studio craft dan maket terkoneksi langsung 

dengan printing space yang terdiri dari mesin 

fotocopy, printer, mesin cutting, 3D printing. 

- Spesifkasi 3D printing : 
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 Bahan : Plastik ABS (Acrylonitrile Butadiene 

Styrene) 

 Pilihan warna : Putih, Merah, Kuning, Hijau, Biru, 

Hitam, Ungu, Orange, Abu-abu. 

 Print Space : P x L x T = 250 x 250 x 200 mm 

 Software 3D yang dapat Anda gunakan : AutoCAD, 

Solidworks, 3dsMax, Catia, Cinema4D, Blender, 

ZBrush, SketchUp, Autodesk Inventor, Rhino, 

Maya (Export objek 3D ke format .STL) 

 Harga = Rp. 4500/ gram (untuk Model 3D, Maket, 

Souvenir, Toys, Action Figure, Household, Casing, 

dan Lainnya). 

- Spesifkasi Laser Cutting : 

 Media potong berupa alumunium, stainless-steel, 

besi, galvanized, zinc-alumunium, kaca, acrylic, 

papan kayu tipis, kertas, triplex, mdf, grc maksimal 

6mm. 

 Software yang digunakan : jpg, pdf, autoCAD, 

photoshop, coreldraw, gambar, cetak-biru. 

 Harga = Rp 250 / cm2 
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- Terdapat fasilitas loker untuk menyimpan karya 

(terbatas). 

- Fasilitas yang disediakan berupa meja dan kursi kerja, 

peralatan art dan pembuatan keramik, wastafel untuk 

tempat cuci tangan dan alat setelah pemakaian, free 

pembuatan teh dan kopi, pada pantry, lampu sorot 

pada area kerja,  

- Penghawaan alami dan pada ruang tunggu 

menggunakan AC, sedangkan pencahayaan alami 

dan buatan. 

- Sistem sewa minimal per 6 jam (half day).  

 Studio Fashion 

 

Gambar 3.13. Studi ruang khusus studio fashion 

Sumber: dokumen pribadi 

Analisis besaran : 

- Meja bordir @1,2 m2 (6) = 7,2 m2 
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- Meja display @0,72 m2 (4) = 2,88 m2 

- Kursi  @0,32 m2 (15) = 4,8 m2 

- Meja desain & printer textile @1,6 m2 (3) = 4,8 m2 

- Manekin display = 5,4 m2 

- Pantry = 1,62 m2 

- Meja makeup  @0,72 m2 (6) = 4,32 m2 

- Wardrobe = 12 m2 

- Ruang ganti = 2,4 m2 

- Wastafel area = 0,4 m2 

- Total = 45,82 m2 

- 𝑥 =
120−45,82

45,82
 𝑥 100% = 161,9% 

Karakteristik Ruangan : 

- Berkapasitas 15 orang. Terdiri dari beberapa sub 

ruang seperti : bordir space, display area, textile 

printer area, make up room, wardrobe, ruang ganti.  

- Kegiatan di dalamnya mejahit atau membordir. 

- Wardrobe untuk menyimpan hasil desain para 

coworker yang bergerak di bidang textile, sedangkan 

area display untuk memajang hasil karya busana. 

- Selain terkoneksi langsung dengan studio fashion, 

Makeup room dan ruang ganti juga berkontribusi 

pada saat ada event mengenai fashion sebagai 

ruang persiapan para model catwalk. 
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- Fasilitas yang disediakan berupa meja dan kursi 

kerja, mesin bordir, printer textile, wastafel, free 

pembuatan teh dan kopi, pada pantry, lampu sorot 

pada area kerja,  

- Penghawaan alami dan pada ruang tunggu 

menggunakan AC, sedangkan pencahayaan alami 

dan buatan. 

- Sistem sewa minimal per 6 jam (half day).  

 Studio Musik 

 

Gambar 3.14. Studi ruang khusus studio musik 

Sumber: dokumen pribadi 

Analisis besaran : 

a. Studio musik 

- Kursi @0,36m2 (2) = 0,72 m2 
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- Meja oval = 0,34 m2 

- Kursi bulat @0,25 m2 (5) = 1,5 m2 

- Keyboard = 0,7 m2 

- Amply @0,35 m2 (5) = 1,75 m2 

- Drum = 2,6 m2 

- Gitar @0,22 m2 (3) = 0,66 m2 

- Total = 8,27m2 

- Kapasitas normal 7 orang 

b. Ruang Mixer 

- Kursi @0,32m2 (2) = 0,64 m2 

- Meja operator = 2,4 m2 

- Bufet = 1,5 m2 

- Ruang rekaman = 7,5 m2 

- Total = 12,04m2 

- Kapasitas 2 orang staff dan 1 orang pelaku 

rekaman. 

c. Total keseluruhan  

- 𝑥 =
58,5−20,31

20,31
 𝑥 100% = 188% 

Karakteristik Ruangan : 

- Berkapasitas total 10 orang. Terdiri dari beberapa 

sub ruang ; ruang rekaman, mixer, studio musik 

- Berfungsi sebagai fasilitas hiburan bagi para 

coworker ketika lelah bekerja ataupun berfungsi 
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sebagai tempat pembuatan instrumen dan rekaman 

untuk produksi musik sponsor yang digunakan 

dalam pemasaran produk para pelaku startup. 

- Fasilitas yang disediakan berupa seperangkat alat 

musik standar. 

- Penghawaan buatan menggunakan AC, sedangkan 

pencahayaan buatan berupa lampu led dan sorot. 

- Sistem sewa minimal per jam. 

k. Guest House (unit kamar) 

Unit kamar pada fasilitas guest house menggunakan 

besaran berdasarkan ukuran standart kontainer atau 

custom kontainer. Kontainer dipilih karean cepat dalam 

instalasi, dapat dilakukan dengan sistem pabrikasi. Selain 

itu sebagai pengiuat konsep dari creative coworking space 

yaitu industrial modern. Berikut standart ukuran kontainer 

yang ada di pasaran. 
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Gambar 3.15. Dimensi standart ukuran kontainer 

Sumber : https://id.pinterest.com/pin/556827941408273158/ 

  

Gambar3.16.  Tipe unit kamar single bed dan twin bed 

Sumber : dokumen pribadi 

Analisi besaran : 
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a. Type Unit Kamar Single Bed 

- Kontainer = 2,35 x 5,9 = 13,87 m2 

- 1 single bed = 1,6 x 2 = 3,2 m2 

- 1 nakas = 0,4 x.0,6 = 0,24 m2 

- 1 almari = 0,4 x 1.5 = 0,6 m2 

- 1 meja belajar = 60 x 1,2 = 0,75 m2 

- 1 shower + kloset duduk + wastafel = 1,5 x 1,7 = 

2,55 m2 

- 1 kursi = 0,45 x 0,45 = 0,20 m2 

- 𝑥 =
13,87−(3,2+0,24+0,6+0,75+2,55+0,20)

3,2+0,24+0,6+0,75+2,55+0,20
 𝑥 100% 

- 𝑥 =
13,87−7,54

7,54
 𝑥 100% = 84% 

b. Type Unit Kamar Twin Bed 

- Kontainer = 2,35 x 6,9 = 16,22 m2 

- 2 bed = x (1,2 x 2) = 4,8 m2 

- 1 nakas = 2 (0,4 x.0,6) = 0,48 m2 

- 1 almari = 0,4 x 1.5 = 0,6 m2 

- 1 meja belajar = 60 x 1,2 = 0,75 m2 

- 1 shower + kloset duduk + wastafel = 1,5 x 1,7 = 

2,55 m2 

- 1 kursi = 0,45 x 0,45 = 0,20 m2 

- 𝑥 =
16,22−(4,8+0,48+0,6+0,75+2,55+0,20)

4,8+0,48+0,6+0,75+2,55+0,20
 𝑥 100% 

- 𝑥 =
13,87−9,38

9,38
 𝑥 100% = 47,9% 
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3.1.4. Studi Luas Bangunan dan Lahan Parkir 

a. Studi Luas Bangunan 

Kapasitas dan besaran ruang ang dibutuhkan pada projek “Creative Coworking Space” di Bandung, 

berdasarkan standart dan analisis sebagai berikut : 

NAD : Neufert Architect Data 

TSS : Time Saver Standard 

AH  : Architect Handbook 

AS  : Asumsi berdasarkan studi analisis. 

SRK : Studi Ruang Khusus 

SB  : Studi Banding 
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UNIT KEGIATAN UTAMA 

Nama ruang 
Jumlah 

Ruang 
Sumber Kapasitas Analisis Besaran 

Sirkulasi 

(%) 

Luas 

Ruang 

Public Space 3 

SRK 

Type A 

@Kap. 50 

org 

 Meja model scuplture = 36,35 m2 

 Grup table @8 m2 (2) = 16 m2 

 Single table @0,72 m2 (22) = 15,84 m2 

 Kursi @0,36 m2 (38)= 13,68 m2 

 Total = 81,87 m2 

242 % 280 m2 

@Type B 

Kap. 60 org 

 Grup table @5,4 m2 (10) = 54 m2 

 Single table @0,72 m2 (20) = 14,4 m2 

 Kursi @0,36 m2 (60)= 21,6 m2 

 Total = 90 m2 

211 % 280 m2 

@Type C 

Kap. 60 org 

 Grup table @2,4 m2 (12) = 28.8 m2 

 Single table @0,84 m2 (24) = 20.6 m2 

 Kursi @0,36 m2 (60)= 21,6 m2 

 Total = 71 m2 

294 % 280 m2 

Virtual Office 4 SRK @Kap. 12 

org 

 Meja rapat + kursi = 11,5 m2 

 Credenza & backdrop = 1 m2 

142 % 32 m2 x 4 = 

128 m2 
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 Loker @0,36 m2 (2)= 0,72 m2 

 Total = 13,22 m2 

Event Space 8 SRK @Kap. 10 

org 

 Tenant space @24 m2 (8)  = 192 m2 25 % 240 m2 

Private Office 4 SRK @Kap. 18 

org 

 Meja rapat + kursi = 13 m2 

 Bufet meja rapat = 3 m2 

 Meja + kursi triple @2,9 m2 (2) = 5,8 m2 

 Sofa @1,2 m2 (2) = 2,4 m2 

 Meja kecil = 0,36 m2 

 Meja komputer + nakas = 1,3 m2 

 Kursi @0,3 m2 (2) = 0,6 m2 

 Total = 35 m2 

160 % 96 m2 x 4 = 

384 m2 

Meeting Room 2 SRK @Kap. 12 

org 

 Meja rapat + kursi = 11,5 m2 

 Proyektor area = 0,5 m2 

 Bufet & loker = 1,5 m2 

 Total = 13,5 m2 

77,8 % 24 m2 x 2 = 

48 m2 

Auditorium 1 SRK @Kap. 200 

org 

 Stage (2 sofa singe + 1 sofa triple + meja)  

= 14,7 m2 

115,6% 264,5 m2 
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 Kursi penonton @0.54 m2 (200)  = 108 m2 

Classroom  2 SRK Classroom 

Type A 

@Kap. 20 

org 

 Meja @0,72 m2 (21) = 15,12 m2 

 Loker @0,36 m2 (21)= 7,56 m2 

 Total = 13,22 m2 

180,2 % 60 m2 

Classroom 

Type B 

@Kap. 20 

org 

 Meja mentor @0,72 m2 (1) = 0,72 m2 

 Kursi audience @0,50 m2 (20)= 10 m2 

 Kursi mentor @0,36 m2 (1)= 0,36 m2 

 Total = 11,08 m2 

188,8 % 32 m2 

Idea Room 4 SRK @Kap. 8 

org 

 Meja panjang = 0,9 m2 

 Kursi kotak @0,48 m2 (4)= 1,92 m2 

 Kursi karet bulat @0,4 m2 (4)= 1,6 m2 

 Meja panjang = 2,6 m2 

 Total = 7,02 m2 

125,4 % 16 m2  x 4 = 

64 m2 

Workshop : 

Studio Foto & 

Film 

1 SRK @Kap. 20 

org 

 Photo area = 8,02 m2 

 Film space = 14,7 m2 

 R. Ganti @1,74 (2) = 3,48 m2 

 Meja & kursi rias @1,45 (2) = 2,9 m2 

123,33 % 160 m2 
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 Rak make up @0,6 (2) = 1,2 m2 

 Foto box @1,8 (2) = 3,6 m2 

 Properti = 11,34 m2 

 Rak properti @0,6 (4) = 2,4 m2 

 Gudang = 24 m2 

 Total = 71,64 m2 

Studio Art & 

Keramik 

1 SRK @Kap St. 

Art 8 org 

& 

@Kap St. 

keramik 10 

org 

 

a. Studio art 

 Meja kerja @0,96 m2 (6) = 5,76 m2 

 Rak lemari karya = 3,2 m2 

 Kursi  @0,25 m2 (8) = 2 m2 

 Meja alat @0,72 m2 (3) = 2,16 m2 

 Meja palet = 0,6 m2 

 Pantry = 2,4 m2 

 Total = 16,12 m2 

b. Studio keramik 

 Meja kerja @0,96 m2 (10) = 9,6 m2 

 Rak lemari karya = 3,2 m2 

 Kursi  @0,32 m2 (10) = 3,2 m2 

180,6 % 120 m2 
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 Pantry = 2,4 m2 

 Total = 18,4 m2 

c. Ruang tunggu 

 Sofa @1,4 m2 (2) = 2,8 m2 

 Meja = 0,45 m2 

 Total = 3,25 m2 

d. Total keseluruhan  

42,77 m2 

Studio Craft & 

Maket 

1 SRK @Kap St. 

Craft 10 org 

& 

@Kap St. 

Maket 10 

org 

 

a. Studio craft 

 Meja kerja @1,32 m2 (10) = 13,2 m2 

 Rak lemari karya = 3,2 m2 

 Kursi  @0,25 m2 (10) = 2,5 m2 

 Meja alat @0,9 m2 (2) = 1,8 m2 

 Pantry = 1,62 m2 

 Total = 22,32 m2 

b. Studio maket 

 Meja kerja @0,96 m2 (10) = 9,6 m2 

 Rak lemari karya = 3,2 m2 

167,9 % 172,5 m2  
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 Kursi  @0,25 m2 (10) = 2,5 m2 

 Meja alat @0,9 m2 (2) = 1,8 m2 

 Pantry = 1,62 m2 

 Total = 18,72 m2 

c. Printing Space 

 Meja komputer & rak printer = 10,3 m2 

 Kursi  @0,32 m2 (4) = 1,28 m2 

 Mesin fotocopy @1,5 m2 (2) = 3 m2 

 Mesin cutting = 5,5 m2 

 Total = 20,08 m2 

d. Ruang tunggu 

 kursi @0,36m2 (4) = 1,44 m2 

 Meja @0,34m2 (2) = 0,68 m2 

 Total = 3,25 m2 

e. Total keseluruhan = 64,37 m2 

Studio Fashion 1 SRK @Kap. 15 

org 

 Meja bordir @1,2 m2 (6) = 7,2 m2 

 Meja display @0,72 m2 (4) = 2,88 m2 

 Kursi  @0,32 m2 (15) = 4,8 m2 

161,9 % 120 m2 
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 Meja desain & printer textile @1,6 m2 (3) 

= 4,8 m2 

 Manekin display = 5,4 m2 

 Pantry = 1,62 m2 

 Meja makeup  @0,72 m2 (6) = 4,32 m2 

 Wardrobe = 12 m2 

 Ruang ganti = 2,4 m2 

 Wastafel area = 0,4 m2 

 Total = 45,82 m2 

Studio Musik 1 SRK @Kap. 7 

org 

a. Studio musik 

 Kursi @0,36m2 (2) = 0,72 m2 

 Meja oval = 0,34 m2 

 Kursi bulat @0,25 m2 (5) = 1,5 m2 

 Keyboard = 0,7 m2 

 Amply @0,35 m2 (5) = 1,75 m2 

 Drum = 2,6 m2 

 Gitar @0,22 m2 (3) = 0,66 m2 

 Total = 8,27m2 

188 % 58,5 m2 
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b. Ruang Mixer 

 Kursi @0,32m2 (2) = 0,64 m2 

 Meja operator = 2,4 m2 

 Bufet = 1,5 m2 

 Ruang rekaman = 7,5 m2 

 Total = 12,04m2 

c. Total keseluruhan = 20,31 m2 

Total luas area kegiatan utama  2.691,5 m2 

Sirkulasi antar ruang  10 % 269,2 m2 

Total keseluruhan 2.960,7m2 

Tabel 3.11. Analisis besaran unit kegiatan utama 

Sumber :  analisa pribadi 

 

 

UNIT KEGIATAN PENUNJANG 

Nama ruang Jumlah 

Ruang 

Sumber Kapasitas Analisis Besaran Sirkulasi 

(%) 

Luas 

Ruang 
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Guest House 12 SRK 1 orang a. Type Unit Kamar Single Bed 

 Kontainer = 2,35 x 5,9 = 13,87 m2 

 1 single bed = 1,6 x 2 = 3,2 m2 

 1 nakas = 0,4 x.0,6 = 0,24 m2 

 1 almari = 0,4 x 1.5 = 0,6 m2 

 1 meja belajar = 60 x 1,2 = 0,75 m2 

 1 shower + kloset duduk + wastafel = 1,5 

x 1,7 = 2,55 m2 

 1 kursi = 0,45 x 0,45 = 0,20 m2 

 Total keseluruhan = 7,54 m2 

84 % 13,87 m2  x 

12 = 166,44 

m2 

8 SRK 2 orang b. Type Unit Kamar Twin Bed 

 Kontainer = 2,35 x 6,9 = 16,22 m2 

 2 bed = x (1,2 x 2) = 4,8 m2 

 1 nakas = 2 (0,4 x.0,6) = 0,48 m2 

 1 almari = 0,4 x 1.5 = 0,6 m2 

 1 meja belajar = 60 x 1,2 = 0,75 m2 

 1 shower + kloset duduk + wastafel = 1,5 

x 1,7 = 2,55 m2 

47,9 % 16,22 m2 x 8 

= 129,76 m2 
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 1 kursi = 0,45 x 0,45 = 0,20 m2 

 Total keseluruhan : 9,38 m2 

Perpustakaan 

Mini 

1  AS 10 orang  Rak buku  @1,2 m2 (4) = 4,8 m2 

 Kursi @ 0,25 m2 (10) = 2,5 m2 

 Meja baca @ 1,05 m2 (5) = 5,25 m2 

200 % 37,65 m2 

Playground 

Space   

1 AS, 

TSS 

16 orang  Mini golf @ 6 m2 (3) = 18 m2 

 Meja Biliard @ 3,2 m2 (1) = 3,2 m2 

 Foosball tables @ 1,28 m2 (2) = 2,56m2 

 Static bycycle @ 1,5 m2 (2) = 3m2 

 Dumbbell, Barbel ,seating area @ 6 m2 (1) 

= 6 m2 

 Total = 32,76 m2 

200 % 98,28 m2 

Design Store 1 SRK 30 orang  Kasir = 6 m2 

 Art space 

Credenza & wall display = 8,95 m2 

 Craft space 

Meja display  bundar = 2,9 m2 

164,8 % 192 m2 
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Meja display  zig-zag = 9,7 m2 + 7,3 m2 = 17 

m2 

Sofa @2,5 (2) = 5 m2 

 Fashion space 

Rak pakaian kecil @0,9 m2 (5) = 4,5 m2 

Rak pakaian besar @1,2 m2 (5) = 6 m2 

Credenza = 6 m2 + 4,5 m2 = 10,5 m2 

 Total = 72,5 m2 

Outdoor  Space 1 AS 32 orang  Meja kursi berpayung @ 3,5 m2 (8) = 18 m2 

 Kolam ikan @ 40 m2 (1) = 40 m2 

150 % 145 m2 

 

Cafetaria  1 AS, 

NAD, 

AH 

100 orang 

15 staff 

 Meja kursi kap. 2 org @1,6 m2 (9) = 14,4 m2 

 Meja kursi kap. 4 org @2,4 m2 (13) = 31,2 

m2 

 Meja kursi kap. 6 org @4 m2 (3) = 12 m2 

 Meja sofa kap. 3 org @3,6 m2 (4) = 14,4 m2 

 Lemari @1,5 m2 (4) = 6 m2 

 Kasir @7,5 m2 (1) = 7,5 m2 

 Snack corner @10,5 m2 (1) = 10,5 m2 

50 % 270 m2 
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 Bar @16 m2 (1) = 16 m2 

 Lavatory @20 m2 (1) = 20 m2 

 Gudang alat @6 m2 (1) = 6 m2 

 Gudang makanan freezer @6 m2 (1) = 6 m2 

 Dapur @36 m2 (1) = 36 m2 

 Total = 180 m2 

Gudang 1 AS - 6m x 6m = 36 m2 50 % 54 m2 

Loading dock 1 AS - 4m x 4m = 16 m2 50 % 24 m2 

Laundry  1 AS 2 staff  Receptionist = 12 m2 

 Tempat cuci = 12 m2 

50 % 36 m2 

Dapur / Pantry 4 NAD 10 orang  Kitchen set @6 m2 (4) = 24 m2 

 

50 % 36 m2 

ATM Space 1 NAD 5 orang  Mesin ATM & pengguna @4m2 (5) = 20 m2 

 

20 % 24 m2 

Total luas area kegiatan penunjang  1.213,13 m2 

Sirkulasi antar ruang  10 % 121,3 m2 

Total Keseluruhan 1.334,43 m2 

Tabel 3.12. Analisis besaran unit kegiatan penunjang 
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Sumber :  analisa pribadi 

UNIT KEGIATAN PENGELOLAAN 

Nama ruang 
Jumlah 

Ruang 
Sumber Kapasitas Analisis Besaran 

Sirkulasi 

(%) 

Luas 

Ruang 

R. CEO 1 NAD 1 orang 

2 tamu 

 Meja kerja + nakas @1,2 m2 (1) = 1,2 m2 

 Kursi  @ 0,25 m2 (3) = 0,75 m2 

 Credenza panjang @1,2m2 (1) = 1,2 m2 

 Double sofa @1,2 m2 (1) = 1,2 m2 

 Meja kecil @0,36m2 (1) = 0,36 m2 

Total = 4,71 m2 

200 % 14,13 m2 

R. GM 1 NAD 1 orang 

2 tamu 

 Meja kerja + nakas @1,2 m2 (1) = 1,2 m2 

 Kursi  @ 0,25 m2 (3) = 0,75 m2 

 Credenza panjang @1,2m2 (1) = 1,2 m2 

 Double sofa @1,2 m2 (1) = 1,2 m2 

 Meja kecil @0,36m2 (1) = 0,36 m2 

Total = 4,71 m2 

200 % 14,13 m2 
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R. CM 

(Communication 

Manager) 

1 NAD 1 orang 

2 tamu 

 Meja kerja + nakas @1,2 m2 (1) = 1,2 m2 

 Kursi  @ 0,25 m2 (3) = 0,75 m2 

 Credenza panjang @1,2m2 (1) = 1,2 m2 

Total = 3,15 m2 

200 % 9,45 m2 

R. OM 

(Operation 

Manager) 

1 NAD 1 orang 

2 tamu 

 Meja kerja + nakas @1,2 m2 (1) = 1,2 m2 

 Kursi  @ 0,25 m2 (3) = 0,75 m2 

 Credenza panjang @1,2m2 (1) = 1,2 m2 

Total = 3,15 m2 

200 % 9,45 m2 

R. EM 

(Event Manager) 

1 NAD 1 orang 

2 tamu 

 Meja kerja + nakas @1,2 m2 (1) = 1,2 m2 

 Kursi  @ 0,25 m2 (3) = 0,75 m2 

 Credenza panjang @1,2m2 (1) = 1,2 m2 

Total = 3,15 m2 

200 % 9,45 m2 

R. Sekretaris 1 NAD 2 orang 

2 tamu 

 Meja kerja + nakas @1,2 m2 (2) = 2,4 m2 

 Kursi  @ 0,25 m2 (4) = 1 m2 

Total = 3,4 m2 

200 % 10,2 m2 

R. Bendahara 1 NAD 1 orang  Meja kerja + nakas @1,2 m2 (1) = 1,2 m2 

 Kursi  @ 0,25 m2 (1) = 0.25 m2 

 Lemari Arsip  @ 0,64 m2 (1) = 0.64 m2 

200 % 6,27 m2 
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Total = 2,09 m2 

R. Administrasi 

Accounting 

1 NAD 2 orang  Meja kerja + nakas @1,2 m2 (2) = 2,4 m2 

 Kursi  @ 0,25 m2 (2) = 0.5 m2 

Total = 2,9 m2 

200 % 8,7 m2 

R. Mentor 1 AS 3 mentor 

6 tamu 

 Double sofa @1,2 m2 (1) = 1,2 m2 

 Single sofa @0,7 m2 (2) = 1,4 m2 

 Meja tamu @0,6 m2 (1) = 0,6 m2 

 Seating group @3,5 m2 (2) = 7 m2 

 Credenza panjang @3m2 (1) = 3 m2 

 Total = 14,4 m2 

150 % 36 m2 

R. Arsip 1 AS -  Lemari arsip = 3 m2 

 

100 % 6 m2 

R. Rapat 

Pengelola 

1 SRK 14 orang  Meja rapat + kursi = 11,5 m2 

 Proyektor area = 0,5 m2 

 Credenza = 1,5 m2 

 Total = 13,5 m2 

77,8 % 24 m2  

R. Engineering 1 AS 2 orang  Meja kerja @0,75 m2 (2) = 1,5 m2 

 Kursi  @ 0,25 m2 (2) = 0.5 m2 

200 % 10,5 m2 
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 Lemari loker,lemari perkakas, dispenser @ 

1,5 m2 (1) = 1,5 m2 

Total = 3,5 m2 

R. IT Specialist 1 AS 2 orang  Meja kerja @0,75 m2 (2) = 1,5 m2 

 Kursi  @ 0,25 m2 (2) = 0.5 m2 

 Lemari loker,lemari perkakas, dispenser @ 

1,5 m2 (1) = 1,5 m2 

Total = 3,5 m2 

200 % 10,5 m2 

R. Videographer 1 NAD 2 orang 

2 tamu 

 Meja kerja + nakas @1,2 m2 (2) = 2,4 m2 

 Kursi  @ 0,25 m2 (4) = 1 m2 

 Credenza  @ 1,5 m2 (1) = 1,5 m2 

Total = 4,9 m2 

200 % 14,7 m2 

R. Host 1 NAD 2 orang 

2 tamu 

 Meja kerja + nakas @1,2 m2 (2) = 2,4 m2 

 Kursi  @ 0,25 m2 (4) = 1 m2 

Total = 3,4 m2 

200 % 10,2 m2 

R. Marketing 

Tenant 

1 NAD 2 orang 

2 tamu 

 Meja kerja + nakas @1,2 m2 (2) = 2,4 m2 

 Kursi  @ 0,25 m2 (4) = 1 m2 

Total = 3,4 m2 

200 % 10,2 m2 
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R. Tunggu Tamu 1 NAD 6 orang  Double sofa @1,2 m2 (2) = 2,4 m2 

 Single sofa @0,7 m2 (2) = 1,4 m2 

 Meja tamu @0,6 m2 (1) = 0,6 m2 

 Meja kecil  @ 0,3 m2 (1) = 0,3 m2 

 Total = 4,7 m2 

150 % 11,75 m2 

R. Trafo 1 AS -   4m x 4m = 16 m2 20 % 19,2 m2 

R.Genset  1 SB -   4m x 8m = 32 m2 20 % 38,4 m2 

R.MDF 1 AS -   4m x 4m = 16 m2 20 % 19,2 m2 

R.PABX 1 AS -   4m x 4m = 16 m2 20 % 19,2 m2 

R.Pompa 1 AS -   4m x 8m = 32 m2 20 % 38,4 m2 

R.Cooling Tower 3 AS -  Mesin cooling tower @ 5 m2 (3) = 15 m2 50 % 22,5 m2 

R. AC VRV 3 AS -  3m x 3m = 9 m2 (3) = 18 m2 20 % 21,6 m2 

Ground Tank 1 SB -  4m x 8m = 24 m2 - 24 m2 

Roof Tank 1 SB -  4m x 8m = 24 m2 - 24 m2 

R.STP 1 AS -  4m x 8m = 32 m2 20 % 38,4 m2 

Penampungan 

Sampah 

1 SB -  3m x 3m = 9 m2 20 % 21,6 m2 
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R. Staff 

Karyawan 

1 AS 10 orang  4m x 3m = 12 m2 20 % 14,4 m2 

R.Cleaning 

service & 

maintenance 

1 AS 10 orang  4m x 3m = 12 m2 20 % 14,4 m2 

Total luas area kegiatan pengelolaan  530,93 m2 

Sirkulasi antar ruang  10% 53 m2 

Total Keseluruhan 583,93 m2 

Tabel 3.13. Analisis besaran unit kegiatan pengelolaan 

Sumber :  analisa pribadi 

UNIT KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK 

Nama ruang 
Jumlah 

Ruang 
Sumber Kapasitas Analisis Besaran 

Sirkulasi 

(%) 

Luas 

Ruang 

Lobby & 

Receptionist 

1 TSS 30 org 0,72 m2 /orang 50%   32,4 m2 

  AS 2 org  Meja kerja (1) = 2 m2 

 Area kerja @0,6 m2 (2) =1,2 m2 

150% 8 m2 

Entrance / Exit 1 TSS 30 org 0,09 m2 /orang 50% 4,05 m2 
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Ruang Tunggu 1 AS 10 org  Kursi @0,36 (10) = 3,6 m2 

Area tunggu @0,25 m2 (10) = 2,5 m2 

200 % 18,3 m2 

R. CCTV 1 NAD 1 org 

 

 Meja kerja @1,5 m2 (1) = 1,5 m2 

 Kursi  @ 0,25 m2 (1) = 0.25 m2 

 Lemari loker, dispenser @ 0,65 m2 (1) = 

0,65 m2 

 Total = 2,4 m2 

200 % 7,2 m2 

Pos Jaga 2 NAD 4 org 

 

 Meja kerja @1,2 m2 (1) = 1,2 m2 

 Kursi  @ 0,25 m2 (2) = 0.50 m2 

 Total = 1,7 m2 

150 % 4,25 m2 x 2 

= 9,50 m2 

Toilet / lavatory 

(Pria) 

3 NAD 8 org  Toilet @1,5 m2 (3) = 4,5 m2 

 Urinoir @0,96 m2 (3) = 2,88 m2 

 Wastafel @0,6 m2 (2) = 1,2 m2 

 Total = 8,58 m2 

100 % 17,16 m2 x 3 

= 51,48 m2 

Toilet / lavatory 

(Wanita) 

3 NAD 6 org  Toilet @1,5 m2 (3) = 4,5 m2 

 Wastafel @0,6 m2 (3) = 1,8 m2 

 Total = 6,3m2 

100 % 12,6 m2 x 3 

= 97,8 m2 
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Janitor  4 NAD 1 org  Lemari @0,6 m2 (3) = 1,8 m2 

 

100 % 3,6 m2 x 4 = 

14,4 m2 

R. Ganti  4 AS 1 org Bilik 1m x 1,5 m = 1,5 m2 (4) - 6 m2 

R. Loker  1 AS 25 org Lemari 0,8 m2 (10) = 8 m2 200 % 24 m2 

Musholla 2 NAD 20 org  Sajadah @0,6 m2 (20) = 12 m2 

 Lemari @0,48 m2 (1) = 0,48 m2 

 Wudlu pria = 1,8 m2 

 Wudlu wanita = 1,8 m2 

Total = 16,08 m2 

50 % 24,12 m2  

Total luas area kegiatan pelayanan publik  297,25 m2 

Sirkulasi antar ruang  10 % 29,7 m2 

Total Keseluruhan 326,95 m2 

Tabel 3.14. Analisis besaran unit kegiatan pelayanan publik 

Sumber :  analisa pribadi 

 Total luas bangunan (LB) =(Luas kegiatan utama + penunjang + pengelolaan + pelayanan 

publik) 

LB = 2960,7 + 1334,43 + 583,92 + 36,95 = 5206 m2 
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b. Studi Luas Lahan Parkir 

Perhitungan jumlah parkiran pada creative coworking space 

ini diasumsikan hanya sebanyak pengelola tetap, ditambah 

dengan penyewa rata-rata yang hadir tiap hari dan 

pengunjung cafetaria saja. Sedangkan untuk fasilitas 

lainnya hanya diambil 50 % dari jumlah pengunjungnya 

saja,hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor : 

- Bagi pengunjung ruang sewa tertentu seperti event 

space, auditorium, design store, dan guest house, hanya 

pada hari-hari tertentu saja, tidak setiap hari ada 

penyewanya. Sehingga pengambilan presentase 

kehadiran diasumsikan 25 % dari total pengunjung ruang 

sewa tersebut. 

- Kecamatan Coblong, memiliki banyak transportasi 

umum yang dapat memudahkan penyewa coworking 

space dalam mencapai tempat yang dituju, sehingga 

tidak perlu dengan mengenakan kendaraan bermotor. 

- Lokasi dekat dengan sasaran pengguna creative 

coworking space. 

- Lahan di  kecamatan Coblong sudah terhitung cukup 

tinggi, oleh karenanya penghematan lahan parkir cukup 

efisien dalam menhemat budged pembangunan. 
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- Menurut data survey, pengguna coworking space lebih 

senang menggunakan motor atau sepeda karena cuaca 

di Bandung yang tidak terlalu panas, dan memiliki udara 

yang sejuk. 

Berikut asumsi kebutuhan lahan parkir yang dibutuhkan : 

 Pengelola  

Jumlah pengelola : 77 orang  per hari 

Mobil (20%)   : 15 orang   (80%) 12 mobil 

Motor (50%)   :  39 orang  (80%) 31 motor 

Sepeda (10%)   :  8 orang  

Kendaraan umum (20%) :  15 orang 

 Pengunjung  

Jumlah Pengunjung : 420 orang  per hari 

Mobil (20%)   : 84 orang   

2 penumpang (50%) : 21 mobil 

4 penumpang (50%) : 11 mobil 

Total mobil   : 32 mobil 

Motor (60%)   :  234 orang  (70%) 163 motor 

Sepeda (10%)   :   39 orang  

Kendaraan umum (10%) :  39 orang 

 Total Kebutuhan Parkir Kendaraan   

Mobil (NAD) (44 x 10 m2) : 440 m2 

Motor (NAD) (171 x 2,2 m2) : 376,2 m2 
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Sepeda (NAD) (47 x 1,08 m2) : 50,76 m2 

 Total Luas Lahan Parkir   

846,96m2 + sirkulasi 100% : 1693,92 m2 

3.1.5. Studi Citra Arsitektural 

Citra arsitektural pada bangunan creative coworking space ini, 

harus dapat mengintepretasikan fungsi sebuah rental space 

dengan nuansa yang menggugah kekreatifan pada 

penggunanya. Pencitraan secara arsitektural, dapat 

diwujudkan melalui pengolahan elemen fasad yang dinamis 

dan tidak monoton, sesuai dengan karakter penggunanya 

yang didominasi oleh kaum muda Bandung yang kreatif. 

Pencitraan berlanjut sampai dengan pengolahan konsep 

interior yang playful, terbuka, dan menyisipkan karakter 

perkantoran di dalamnya.  

Karena fungsi utamanya dalah sebagai ruang kerja, maka 

lingkungan ruang kerja harus dapat diciptakan secara 

kondusif. Menurut Nitisemito bahwa  lingkungan kerja  adalah 

segala  sesuatu yang ada  disekitar  para  pekerja  yang  dapat  

mempengaruhi  dirinya dalam menjalankan tugas-tugas  yang 

diembankan. 

Berikut faktor – faktor dalam menciptakan lingkungan ruang 

kerja yang kondusif dan produktif. 

a. Penerangan 



180 
 

 

Penerangan yang baik dapat memberikan kepuasan 

dalam bekerja dan tentunya akan meningkatkan 

produktivitas, selanjutnya penerangan yang tidak baik 

dapat memberikan ketidak puasan dalam bekerja dan 

menurunkan produktivitas. 

Ciri-ciri penerangan yang baik menurut Stephen P. adalah 

sebagai berikut: 

- Sinar cahaya yang cukup. 

- Sinarnya yang tidak berkilau dan menyilaukan.  

- Tidak terdapat kontras yang tajam. 

- Cahaya yang terang. 

- Distribusi cahaya yang merata.  

- Warna yang sesuai. 

b. Suhu Udara 

Menurut Udai Pareek,1984, terdapat tiga hal yang perlu 

diperhatikan antara lain kelembaban, suhu udara, dan 

sirkulasi udara. Ketiganya sangat berpengaruh dalam hal 

kenyamana thermal penghuni creative coworking space. 

Produktivitas manusia akan mencapi tingkat yang paling 

tinggi pada temperatur sekitar 24-27ºC. Berikut pengaruh 

temperatur terhadap aktivitas manusia. 
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Temperature Pengaruh Terhadap Manusia 

Kurang lebih 49ºC Temperatur yang dapat ditahan 

sekitar  1  jam,  tetapi jauh di  atas 

tingkat kemampuan fisik dan mental. 

Lebih kurang 30ºC aktivitas  mental  

dan  daya tanggap cenderung 

membuat kesalahan  dalam  

pekerjaan. Timbul kelelahan fisik dan 

sebagainya 

Kurang dari 30ºC Aktivitas     mental      dan     daya 

tanggap mulai menurun dan 

cenderung untuk membuat 

kesalahan dalam pekerjaan dan 

menimbulkan kelelahan fisik 

Kurang lebih 24ºC Yaitu  kondisi  optimum  (normal) 

bagi manusia 

Kurang dari 24ºC Kelakuan ekstrim mulai muncul 

  Tabel 3.15. pengaruh temperatur terhadap aktivitas manusia 

Sumber :  Udai Pareek (1984:50) 

c. Kebisingan 

Untuk meningkatkan produktivitas kerja suara yang 

mengganggu perlu dikurangi. Bunyi bising dapat 

mengganggu konsentrasi dalam bekerja, untuk itu suara-

suara ribut harus diusahakan  berkurang.  Turunnya  

konsentrasi  karena ditimbulkan oleh suara bising dapat 

berdampak pada meningkatnya stres para pengguna 

creative coworking space.  
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Menurut Sedarmayanti ada tiga aspek yang menentukan 

kualitas suara bunyi yang bisa menimbulkan tingkat 

gangguan terhadap manusia, yaitu : 

 Lama bunyi  

Lama  waktu  bunyi  terdengar.  Semakin  lama  telinga  

kita mendengar kebisingan maka semakin buruk 

akibatnya bagi pendengaran (tuli). 

 Intensitas kebisingan 

Intensitas biasanya diukur dengan satuan desibel (dB), 

yang menunjukan besarnya arus energi persatuan luas 

dan batas pendengaran manusia mencapai 70 desibel. 

 Frekuensi 

Frekuensi suara menunjukan jumlah dari gelombang- 

gelombang  suara  yang  sampai  de  telinga  kita  setiap  

detik yang dinyatakan dalam jumlah getaran perdetik 

atau  Hertz (HZ). 

Dari pertimbangan diatas maka pada area publik akan 

dipasang bunyi –bunyian musik dengan tempo dan volume 

yang tenang, kurang dari 70dB. Untuk menciptakan 

suasana yang tidak monoton, namun tidak juga 

mengganggu pengguna yang bekerja di dalamnya. 

Namun ada beberapa ruangan seperti, auditorium dan 

ruang musik, yang membutuhkan persyaratan khusus 
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untuk konstruksi akustiknya, seperti pemilihan material 

bangunan yang dapat menyerap atau memantulkan suara. 

d. Penggunaan Warna 

Komposisi      warna      sangat      berpengaruh      terhadap 

kenyamanan kerja. Bila komposisi warna kurang pas bisa 

menimbulkan rasa jenuh dan sumpek sehingga 

mengurangi kenyamanan dalam bekerja sehingga 

semangat kerja akan menurun yang dapat mengganggu 

produktivitas kerja. 

Komposisi warna yang ideal terdiri dari: 

 Warna primer (merah, biru, kuning) 

Kalau dijajarkan tanpa antara akan tampak keras dan 

tidak harmonis   serta   tidak   bisa   dijajarkan   dengan   

yang   lain sehingga tidak sedap dipandang. 

 Warna sekunder (orange, hijau, violet) 

Kalau dijajarkan akan menimbulkan kesan yang 

harmonis, sedap dipandang mata. 

 Warna-warna primer jika dijajarkan dengan warna 

sekunder yang berada dihadapannya akan menimbulkan 

warna-warna komplementer  yang  sifatnya  kontras  dan  

baik  sekali dipandang mata. 
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 Warna-warna primer jika dijajarkan dengan warna 

sekunder yang terdapat disampingnya akan merusak 

salah satu dari warna tersebut dan akan terkesan suram. 

Menurut Sedarmayanti, membagi warna berdasarkan 

pengaruhnya terhadap perasaan manusia, yaitu: 

No Warna Arti Warna 

1 Merah Keberanian, Kekuatan, Energi, Gairah, Semangat, 

Nafsu dan Adrenalin 

2 Hijau Kesuburan, Kesegaran, Kedamaian dan 

Keseimbangan 

3 Orange Kehangatan, Kenyamanan, Keceriaan 

4 Kuning Ceria, Bahagia, Energik dan Optimis 

5 Biru Stabil, Kecerdasan, Rasa Percaya Diri 

6 Ungu Keakraban dan Rasa Aman 

7 Hitam Hampa, Duka dan Misterius 

8 Putih Bersih, Suci, Ringan dan Kebebasan 

9 Cokelat Keakraban dan Rasa Aman 

10 Abu – Abu Keseriusan, Kestabilan, Kemandirian dan 

Tanggung Jawab 

11 Emas Prestasi, Kesuksesan, Kemewahan, Kemenangan 

dan Kemakmuran 

12 Tosca Ketenangan dan Kesabaran 

13 Warna 

Magenta 

Keseimbangan Fisik, Mental, Spiritual dan 

Emosional 

Tabel 3.16. Pengaruh warna terhadap perasaan manusia 

Sumber :  Sedarmayanti (2001) 
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e. Ruang Gerak 

Ruang gerak yang ideal adalah ruangan yang leluasa 

dalam konteks spasial orang beraktifitas bekerja, sehingga 

pengguna creative coworking space bekerja dengan 

nyaman dan leluasa. Kenyamanan ini juga berhubungan 

dengan penataan perabot, jangan sampai jarak antara 

perabot terlalu dekat ataupun terlalu jauh dari antara 

penyewa banguan, guna menjaga interaksi antar 

pengguna rental space. Ukuran perabot diupayakan 

modular, sehingga dalam waktu tertentu, layout perabot 

dapat dirubah agar pengguna tidak bosan dengan layout 

yang begitu saja. 

f. Keamanan Bekerja 

Jaminan keamanan dan ketenangan yang baik dari 

pengelola bangunan kepada para penyewa creative 

coworking space, secara psikologis akan menimbulkan 

kesemangatan dalam bekerja dan berinovasi. 

Lingkungan kerja yang baik dan bersih, cahaya yang 

cukup,  bebas dari kebisingan  dan gangguan diharapkan 

akan memberi semangat tersendiri bagi karyawan dalam 

melakukan pekerjaan  dengan  baik.  Terlebih dengan 

penggunaan warna dan bentuk yang dapat memicu 

semangat dan meningkatkan produktifitas dalam bekerja. 
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Tetapi  lingkungan  kerja  yang  buruk, gelap dan lembab 

akan menimbulkan cepat lelah dan menurunkan semangat 

dan produktivitas dalam bekerja. 

Dari berbagai penjelasan diatas, dapat ditentukan dasar 

penetapan citra arsitektural bangunan creative coworking 

space, antara lain :  

 Pencahayaan, bukaan dan penghawaan yang sesuai 

dengan karakter fungsi ruang. 

 Tatanan hubungan ruang yang tepat, sehingga tidak 

menimbulkan cross sirkulasi (sirkulasi cukup). 

 Suasana interior bangunan yang dapat meningkatkan 

kekreatifan pengguna bangunan. 

 Tatanan perabot yang sifatnya movable, agar dalam kala 

tertentu perabot dapat ditata ulang dengan berbagai 

tatanan yang variatif.  

 Siasat akustik pada ruang tertentu, seperti halnya 

auditorium dan ruang musik. 

 Style / langgam serta tema bangunan yang sesuai dengan 

karakteristik bangunan. 

 Pemilihan detail dan elemen estetika bangunan yang tepat 

guna. 



187 
 

 

 Dengan mempertimbangkan aspek – aspek diatas , 

diharapkan pesan dari arsitek, melalui citra arsitektural 

dapat tercapai. 

 

3.2. Analisa Pendekatan Sistem Bangunan 

3.2.1. Studi Struktur 

Pada sistem struktur bangunan ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan sebagai kriteria pemilihan struktur, 

antara lain : 

 Pertimbangan aspek ability, durability, safety, strength, 

stability. 

 Sistem struktur yang digunakan berfokus pada 

penggunaaan struktur pada medium rise bilding. Dimana 

bangunan bertingkat sedang dengan jumlah lantai 3-6 

lantai, tinggi < 20 m. (Mulyono,2002) 

 Memperhatikan kondisi lingkungan, mencakup zigma 

tanah, pergerakan tanah, kontur lahan, dan jenis tanah. 

 Struktur yang memperhitungkan bencana tak terduga 

seperti gempa buni, settlement, maupun kebakaran. 

3.2.1.1. Studi  Sistem Struktur Utama 

Dari faktor – faktor yang telah disebutkan diatas maka, 

beberapa alternatif jenis sistem struktur utama yang 
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sesuai dengan bangunan bertipe medium rise building 

antara lain: 

 Sistem Struktur Rangka Kaku dan Inti (rigid frame and 

core) 

 Menurut Schueller W, rangka kaku bereaksi terhadap 

beban lateral terutama melalui lentur balok dan kolom 

ditambah dengan adanya struktur inti yang memberikan 

ketahanan lateral bangunan semakin meningkat karena 

interaksi inti dan rangka. Pada sistem inti bangunan dapat 

memuat sistem sistem mekanis dan transportasi vertikal. 

 

Gambar 3.17. Struktur Rangka Kaku dan Inti 

Sumber :  wolfgang, 2001 

 

Gambar 3.18. Pembebanan lateral 

Sumber :  wolfgang, 2001 
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 Sistem Dinding Geser (shear wall) 

 Sistem ini terdiri dari unsur pengaku vertikal yang 

dirancang untuk menahan gaya lateral atau gaya gempa 

yang bekerja pada bangunan. Dalam aplikasi konstruksi 

di lapangan, shear wall ini sering ditempatkan di bagian 

ujung dalam fungsi ruang suatu bangunan, ataupun 

ditempatkan memanjang di tengah searah tinggi 

bangunan, yang mana akan berfungsi untuk menahan 

beban angin ataupun beban gempa yang ditransfer 

melalui struktur portal atau struktur lantai. 

 

Gambar 3.19. Sistem Dinding Geser 

Sumber: engineersdaily 

 Pemilihan bagian struktur ini sesuai dengan sistem 

struktur untuk bangunan bertingkat sedang (medium rise 

building).  
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 Bagian sistem struktur menurut letaknya dapat dibagi 

menjadi 2 yaitu. 

3.2.1.2. Sub Structure (Struktur Bawah) 

 Struktur yang ada di dalam permukaan tanah atau 

struktur bagian bawah bangunan seperti pondasi. Sub 

struktur sangat dipengaruhi oleh karakteristik tanah dan 

jenis tanah letak bangunan berada. Struktur ini 

menyalurkan beban struktur menuju ke tanah secara 

vertikal maupun horisontal. Bangunan direncanakan 3-4 

lantai tanpa basement. Maka  

 

 

SUB STRUCTURE 

Pondasi Tiang Pancang  

 
Gambar 3.20. Pondasi tiang pancang 

Sumber :  http://okistudio.com/jenis-jenis-

pondasi/ 

 Prinsip penyaluran bebannya melalui 

tiang ke lapisan tanah bagian dalam 

dengan daya dukung yang besar 

 Tiang pancang terbuat dari cor 

dengan perawatan yang baik, 

sehingga ketika pemasangan,beton 

tidak pecah . 

 Diperuntukan untuk bangunan tipe 

medium rise, sampai high rise >10 m 

Kelebihan Kekurangan 

 Dibuat dari sistem fabrrikasi, mutu 

terjamin 

 Pemasangan mencapai daya dukung 

tanah yang paling keras 

 Untuk proyek yang berada di gang 

sempit, sulit dikerjakan karena faktor 

angkutan. 
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 Daya dukung tidak hanya pada ujung 

tiang, namun juga pada sekeliling tiang 

 Panjangnya tiang dapat mencapai >10 m 

 Harga relatif murah dibanding dengan 

sumuran 

 Alat pendukung pemasangan 

cenderung berukuran besar, 

membutuhkan space luas. 

 Proses pembangunan menimbulkan 

getaran 

 

Pondasi Bore Pile 

 
Gambar 3.21. Pondasi bore pile 

Sumber :  www.borpile.info 

 Mempunyai bentuk tabung, 

menyalurkan beban strukur 

diatasnya sampai dengan lapisan 

tanah keras. 

 Pekerjaan diawali dengan 

pembuatan lubang dengan cara 

dibor, kemudian instalasi besi 

tulangan dimasukkan dengan 

pengecoran pada bore pile. 

 Diperuntukan untuk bangunan tipe 

medium rise, sampai high rise >10 m 

Kelebihan Kekurangan 

 Meminimalkan getaran, karena sistem 

pelubangan dengan cara pengeboran 

terlebih dahulu. 

 Ukuran diameter lubang dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan, karena 

perakitan tulangan biasanya diakukan 

dilapangan. 

 Pelaksanaan dipengaruhi oleh air 

hujan 

 Tidak fabrikasi, sehingga 

membutuhkan waktu untuk 

pengeringan cor beton 

 

Pondasi Sumuran 

 

Gambar 3.22. Pondasi bore pile 

Sumber :  alfaridzno1.wordpress.com 

 Mempunyai bentuk tabung, 

menyalurkan beban strukur 

diatasnya sampai dengan lapisan 

tanah keras. 

 Pekerjaan diawali dengan 

pembuatan lubang dengan cara 

dibor,lalu diberi bekisting 

menggunakan kayu atau buis beton,  

kemudian dimasukan agregat beton 

siklop. 

 Diperuntukan untuk bangunan tipe 

medium rise, sampai high rise >10 m 

Kelebihan Kekurangan 
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 Tidak menimbulkan kebisingan saat 

pelaksanaan di lapangan. 

 Tidak diperlukan alat berat pada 

pelaksanaan. 

 Diameter lubang pondasi dapat diatur 

sesuai kebutuhan, non pabrikasi 

 Karena diameter yang cukup besar, 

maka membutuhkan banyak bahan 

cor beton yang akan dimasukan 

kedalam sumur tersebut sebagai 

pondasi. 

Pondasi Rakit (raft) 

 

 

Gambar 3.23. Pondasi raft 

Sumber :  prima-mangiri.blogspot.co.id 

 Plat beton kedap air, dengan 

perkuatan balok beton yang terletak 

di bawah plat beton. 

 Biasanya digunakan untuk 

pembuatan basement 

 Satu kesatuang dengan dinding 

basement. 

 

Kelebihan Kekurangan 

 Penyaluran beban merata, seluas 

Penampang pada plat beton. 

 Pembuatan memakan waktu lama, 

karena proses yang panjang, penggalian, 

 Biaya pembuatan terhitung mahal, 

karene akan membutuhkan banyak 

cor beton dan tulangan dalam 

pembuatan. 

Dinding Penahan (Retaining Wall) 

 

Gambar 3.24. Pondasi retaining wall 

Sumber :  https://en.wikipedia.org 

 Merupakan jeinis perkuatan tanah 

untuk menahan beban horisontal 

 Material utama dapat berupa beton 

bertulang maupun batu kali 

 Untuk menahan gaya dominan 

horisontal 

 Biasanya digunakan pada dingding 

penahan tanah pada ruang 

basement. 

 Dapat digunakan sekaligus sebagai 

pondasi tepian 

Kelebihan Kekurangan 
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 Kekuatan retaining wall dapat diatur 

dengan memanipulasi ketebalan dinding 

 Dapat digunakan pada lahan berkontur 

 Kontruksi sudah umum dipakai di 

Indonesia 

 Tidak diperuntukan menahan 

beban masif vertikal 

 Mahal dari segi biaya 

pengangkutan , harga satuan dan 

penerjaan galian. 

 Memerlukan perlakuan khusus 

untuk mengantisipasi kemampuan 

daya serap air tanah 

 Galian harus mencapai tanah 

keras,   

Tabel 3.17. Analisa Sub Struktur 

Sumber: engineersdaily 

3.2.1.3. Upper Structure (Struktur Atas) 

 Seluruh bagian struktur gedung yang letaknya berada 

diatas muka tanah (SNI, 2002). Struktur ini berguna untuk 

menahan beban struktur penutup atap dan beban lateral 

pada rangka secara mandiri. Struktur atas ini menyalurkan 

beban struktur penutup atap dan beban lateral menuju ke 

struktur bawah secara vertikal. Contoh : Struktur skeleton 

(balok, kolom, dan plat lantai). 

 Struktur Kolom  

merupakan suatu elemen struktur tekan yang 

memegang peranan penting dari suatu bangunan, 

sehingga keruntuhan pada suatu kolom merupakan 

lokasi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya 

(collapse) lantai yang bersangkutan dan juga runtuh total 

(total collapse) seluruh struktur. (Sudarmoko, 1996) 
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Gambar 3.25.  Konstruksi Kolom 

Sumber: pu.bantulkab.go.id 

Dalam buku struktur beton bertulang (Istimawan 

Dipohusodo, 1994), ada tiga jenis kolom beton bertulang 

yaitu : 

- Kolom menggunakan pengikat sengkang lateral. 

Kolom ini merupakan kolom beton yang ditulangi 

dengan batang tulangan pokok memanjang, yang 

pada jarak spasi tertentu diikat dengan pengikat 

sengkang ke arah lateral. Tulangan ini berfungsi untuk 

memegang tulangan pokok memanjang agar tetap 

kokoh pada tempatnya. 

- Kolom menggunakan pengikat spiral. Bentuknya 

sama dengan yang pertama hanya saja sebagai 

pengikat tulangan pokok memanjang adalah tulangan 

spiral yang dililitkan keliling membentuk heliks 

menerus di sepanjang kolom. Fungsi dari tulangan 

spiral adalah memberi kemampuan kolom untuk 
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menyerap deformasi cukup besar sebelum runtuh, 

sehingga mampu mencegah terjadinya kehancuran 

seluruh struktur sebelum proses redistribusi momen 

dan tegangan terwujud. 

- Struktur kolom komposit, merupakan komponen 

struktur tekan yang diperkuat pada arah memanjang 

dengan gelagar baja profil atau pipa, dengan atau 

tanpa diberi batang tulangan pokok memanjang. 

 

Gambar 3.26.  Jenis Kolom 
Sumber: Dipohusodo, istimawan.1994. Struktur Beton Bertulang. 

Jakarta: Gramedia pustaka utama 

 
 Struktur Lantai  

Merupakan permukaan horizontal yang mampu 

mendukung beban hidup (manusia, perabot, peralatan 

bergerak) dan beban mati (berat struktur lantai itu 

sendiri) yang ada di bangunan tersebut. Ada beberapa 

jenis sistem struktur lantai pada bangunan tinggi antara 

lain, 
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- Pelat Datar (Flat Plate) – pelat beton bertulang 

dengan tebal merata yang mentransfer beban secara 

langsung ke kolom tanpa bantuan balok.  

 

Gambar 3.27.  Flat Plate 
Sumber: afwa, 2008. 

- Sistem Flat Slab – pelat lantai beton bertulang yang 

langsung ditumpu oleh kolom tanpa adanya balok. 

Untuk memperkuat kekuatan pelat terhadap gaya 

geser di sekitar kolom penumpu diberi penambahan 

kepala kolom (drop panel) 

 

Gambar 3.29.  Flat Slab 
Sumber: afwa, 2008. 

- Sistem Lantai Grid (waffe system) – sistem ini 

mempunyai balok balok kecil yang saling bersilangan 
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dengan jarak yang relative rapat dan ketebalan plat 

diatasnya cenderung tipis. 

 
Gambar 3.29.  Waffle System 

Sumber: afwa, 2008 

- Sistem Pelat dan Balok – sistem pelat lantai ini terdiri 

dari lantai yang menerus ditumpu oleh balok balok 

monolit. Sistem ini banyak di pakai untuk menunjang 

bentuk lantai yang tidak beraturan. 

 

Gambar 3.30.  Pelat dan Balok 
Sumber: afwa, 2008 

 Inti Bangunan (core)  
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merupakan suatu sistem struktur untuk memenuhi 

kekakuan lateral yang diperlukan untuk bangunan tinggi, 

seperti beban angin dan beban gempa. 

Selain sebagai sistem struktur core pada bangunan juga 

bisa dimanfaatkan sebagai sarana transportasi vertical 

pada bangunan tersebut seperti lift, tangga, shaft. 

 
Gambar 3.31.  core bangunan 

Sumber: jimmy. 1989 

 

Gambar 3.32.  detail core bangunan 
Sumber: ririn, 2016 

 Struktur Atap  
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merupakan bagian paling atas dari suatu gedung, yang 

dapat melindungi gedung dan penghuninya secara fisik 

maupun non fisik.  Struktur atap terdiri dari rangka atap 

dan penopang rangka atap, rangka atap berfungsi 

menahan beban dari penutup atap. Struktur atap bisanya 

terbuat dari balok kayu . baja yang disusun sedemikian 

rupa menjadi segitiga segitia / kuda-kuda. Pada 

umumnya struktur atap pada bangunan tinggi 

menggunakan struktur atap dari pelat beton yang 

biasanya dimanfaatkan untuk area mekanikal elektrikal 

dan bisa juga roof garden.  

 Atap dak beton – merupakan plat beton yang 

difungsikan sebagai penutup atap, memiliki ketebalan 

minimal yaitu 7 cm dengan tulangan beton 1 lapis 

jarak antar tulangannya adalah 2x tebal plat. 

 
Gambar 3.33. Penulangan Plat Dak Atap  

Sumber: struktur-rumah.com 
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 Roof Garden – atap dari dak beton dimanfaatkan 

sebagai taman. Ada beberapa manfaat roof garden 

menurut koran arsitektur yaitu: 

- Keuntungan Ekologi dapat menciptakan iklim 

mikro yang sejuk . 

- Sebagai penghambat laju air hujan . 

- sebagai pelindung atas atap, sehingga beton 

menjadi lebih tahan lama . 

- dapat mengurangi kebisingan perkotaan 

- Atap bangunan lebih tahan lama sehingga biaya 

perawatan lebih hemat.  

- Menambah ruang baru yang akan digunakan.  

- dan tentu saja dapat meningkatkan daya jual 

bangunan tersebut dan keindahan arsitektur 

 

Gambar 3.34.  Instalasi Roof Garden  
Sumber: struktur-rumah.com 
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3.2.2. Studi Sistem Enclosure Bangunan 

Sistem enclosure bangunan adalah suatu sistem pelingkup 

bangunan ataupun pembatas antar ruang yang terdapat di 

dalam bangunan, sehingga keberadaan jelas sesuai dengan 

fungsinya. Pemilihan sistem enclosure pada fungsi bangunan 

creative coworking space ini adalah sebagai berikut. 

PENUTUP LANTAI 

Parket  

 
Gambar 3.35. Lantai Parket 

Sumber :  www.lantaikayu.biz/blog 

 Berfungsi sebagai pelapis lantai 

ataupun dinding. 

 Kelebihan : menimbulkan efek 

hangat di dalam ruangan, tampilan 

lantai menarik karena warna yang 

cenderung random  

 Kekurangan : harga cenderung 

mahal, membutuhkan perawatan 

khusus 

Keramik 

 
Gambar 3.36. Lantai Keramik  

Sumber :  hargakeramikbaru.blogspot.com 

 Berfungsi sebagai pelapis lantai 

ataupun dinding. 

 Kelebihan : terdapat berbagai motif 

dan jenis, berbagai ukuran, tahan 

terhadap api, mudah dari segi 

perawatan. 

 Kekurangan : terdapat nat, seringkali 

retak apabila terjadi perubahan suhu 

ekstrim. 

Karpet  

 
Gambar 3.37. Lantai karpet 

Sumber :  https://korean.alibaba.com 

 Berfungsi sebagai pelapis lantai 

ataupun dinding. 

 Kelebihan : tidak terdapat nat, 

tahan terhadap suhu, mudah 

dipotong dan dibentuk 

 Kekurangan : harga mahal, mudah 

terbakar, menyerap noda cair. 
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Plester Expose 

 
Gambar 3.38. Lantai plester expose 

Sumber :  magebali.net 

 Berfungsi sebagai pelapis lantai 

expose 

 Kelebihan : natural, ekonomis, 

mudah dalam perawatan 

 Kekurangan : bentuk dan warna 

yang monoton. 

DINDING 

Batu Bata 

 

Gambar 3.39. Dinding bata expose 

Sumber :  https://pixabay.com 

 Berfungsi sebagai dinding pengisi 

maupun pelapis, ukuran 6x11x22cm 

 Kelebihan : tahan api, ekonomis dari 

segi pemasangan dan bahan, 

memiliki durabilitas tinggi 

 Kekurangan : tidak tahan terhadap 

kelembaban, mudah mengalami 

retak rambut, waktu pemasangan 

lama, 

 

Bata Ringan (Hebel) 

 

Gambar 3.40. Dinding hebel 

Sumber :  www.pabrikhebel.com 

 Berfungsi sebagai dinding pengisi 

maupun pelapis, 1 m2 membutuhkan 

sekitar 8 buah hebel. 

 Kelebihan : ukuran lebih besar, 

ringan, pemasangan cepat,mudah 

dipotong. 

 Kekurangan : membutuhkan perekat 

khusus (semen instant), saat 

pemasangan tidak boleh terkena air.  

Cladding  

 

Gambar 3.41. Wall cladding 

 Berfungsi sebagai dinding eksterior, 

dipasang diatas bahan material lain 

dengan rangka hollow atau 

alumunium. Beberapa alternatif 

bahan cladding : ACP, metal cutting, 

GRC, kaca. 

 Kelebihan : dapat mendukung 

estetika bangunan 
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Sumber :  www.mgsarchitecture.in  Kekurangan : boros dari segi biaya  

Partisi  

 
Gambar 3.42. Partisi 

Sumber :  padilah-gypsum.blogspot.co.id 

 

 Berfungsi sebagai dinding penyekat 

interior, berbahan kalsiboard, 

gypsumboard, grc, kaca dll. 

Pemasangan menggunakan rangka 

hollow atau metal furing. 

 Kelebihan : hemat biaya, mudah dan 

cepat dalam pemasangan, dapat 

dirubah dalam waktu tertentu tanpa 

merusak struktur bangunan. 

 Kekurangan : ketebalan tipis, tidak 

kedap suara 

Kusen 

 

Gambar 3.43. Kusen UPVC 

Sumber :  kusenupvc.org 

 Merupakan bagian dari elemen 

dinding, yaitu sebagai frame dalam 

peletakan daun jendela, maupun 

daun pintu. Jenis kusen yang dipakai 

adalah UPVC. 

 Kelebihan : sambungan rapi, tidak 

terdapat celah dalam pemasangan 

kaca, tahan cuaca, profil bermacam-

macam. 

 Kekurangan : harga cukup mahal 

Kaca 

 
Gambar 3.44. Kaca Partisi 

Sumber :  kusenupvc.org 

 Digunakan pada beberapa fungsi 

yaiyu, partisi,pintu,jendela, ataupun 

cladding.  

 Kelebihan : sambungan rapi, tidak 

terdapat celah dalam pemasangan 

kaca, tahan cuaca, profil bermacam-

macam. 

 Kekurangan : harga cukup mahal 

PLAFOND 

Plafond akustik  
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Gambar 3.45. Plafond Akustik 

Sumber :  behac.com 

 Berfungsi sebagai penutup langit – 

langit pada suatu ruangan. Terbuat 

dari bahan campuran sterofoam. 

Ukuran 60cm x 60cm, 60cm x 120cm 

 Kelebihan : instalasi mudah, 

pemasangan rapi, meredam suara 

 Kekurangan : tidak tahan terhadap 

air  

Plafond gypsum 

 
Gambar 3.46. Plafond Gypsum 

Sumber :  jadhomes.com 

 Berfungsi sebagai penutup langit – 

langit pada suatu ruangan. Terbuat 

dari bahan gypsum. Ukuran 120cm x 

240cm 

 Kelebihan : instalasi mudah, 

pemasangan rapi, aman bagi 

kesehatan 

 Kekurangan : tidak tahan terhadap 

air 

Plafond kalsiboard 

 
Gambar 3.47. Plafond Kalsiboard 

Sumber :  www.gypsummandiri.com 

 

 Berfungsi sebagai penutup langit – 

langit pada suatu ruangan. Terbuat 

dari bahan gypsum. Ukuran 120cm x 

240cm 

 Kelebihan : instalasi mudah, kuat 

namun teratur, awet, aman bagi 

kesehatan 

 Kekurangan : tingkat kembang susut 

tinggi 

Plafond PVC 

 
Gambar 3.48. Plafond PVC 

Sumber :  harvestplafonpvc.blogspot.com 

 Berfungsi sebagai penutup langit – 

langit pada suatu ruangan. Terbuat 

dari bahan polyvinyl chloride 

 Kelebihan : plafond terlihat 

mengkilap, tahan terhadap air,tahan 

api, anti rayap,kedap suara 

 Kekurangan : membutuhkan 

keahlian khusus pada instalasinya, 

harga relatif mahal 

Tabel 3.18.  Studi Sistem Enclosure Bangunan 

Sumber: engineersdaily 
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3.2.3. Studi Sistem Utilitas 

3.2.3.1. Sistem Distribusi Air Bersih 

Sumber air bersih diperoleh dari PDAM atau deep well 

dengan kedalaman 50-100 meter. Sistem pendistribusain 

melalui 2 sistem, yaitu : 

 Down feed system – pada sistem ini air bersih dari 

PDAM atau deep well masuk ke dalam ground 

reservoir , kemudian air bersih tersebut dinaikkan 

dengan pompa ke roof tank, selanjutnya dialirkan 

secara gravitasi atau dengan pompa ke tiap lantai 

bangunan. 

Kelebihan :  

- Sistem ini dapat menjamin ketersediaan air bersih 

walaupun aliran listrik padam 

- Kebutuhan air tiap lantai relatif sama karena tidak 

tergantung ketinggian bangunan. 

Kekurangan : 

- Membutuhkan ruang untuk tangka penyimpanan 

air pada tiap atap bangunan 

- Penambahan beban pada atap bangunan. 
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Gambar 3.49. Skema down feed system 

Sumber: slideplayer.info 

 Up feed system – pada sistem ini air bersih yang 

berasal dari PDAM atau deep well ditampung di 

ground reservoir kemudian didistribusikan ke tiap-tiap 

lantai bangunan melalui pompa. 

Kelebihan : 

- Untuk bangunan bertingkat rendah sistem ini 

sangat efektif 

Kekurangan :  

- Pendistribusian air bersih tidak berjalan apabila 

listrik padam 

- Dibutuhkan lebih banyak pompa tekan yang 

bekerja secara otomatis 
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Gambar 3.50.  Skema up feed system 

Sumber: elisa.ugm.co.id 

 

Bagan 3.9.  Perbedaan pola distribusi air bersih Upfeed & Downfeed 

Sumber: analisis pribadi 

Berikut kebutuhan air bersih pada creative coworking 

space melalui pendekatan fungsi rata-rata kantor, guest 

house, dan cafetaria , berdasarkan standarnya yaitu :  

Fungsi Bangunan Unit 
Kebutuhan (liter) 

per hari 

Apartemen Orang 135 – 225 

Bioskop / Teater Kursi 15 

Kantor Orang 45 – 90 

Hotel / Guest house Orang 185 – 225 

Restoran / Cafetaria Kursi 70 

Rumah sakit Tempat tidur 280 – 470 
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Sekolah tanpa asrama  Murid 

 

45 – 90  

 

Sekolah dengan asrama  Murid 

 

135 - 225 

 

Tabel 3.19. Kebutuhan air bersih berdasarkan satuan fungsi bangunan 

Sumber :  Jimmy S., Juwana (2005) 

Berdasarkan tabel standarisasi kebutuhan air bersih 

diatas, maka kebutuhan air bersih kantor (rental space) 

dalam 70 liter / orang. Kebutuhan air bersih guest house 

adalah 185 liter / orang. Kebutuhan air bersih cafetaria 

adalah 70 liter/ kursi. Dari rata – rata tersebut dapat 

dilakukan analisis kebutuhan air bersih sebagai berikut : 

Fungsi 

Bangunan 

Jumlah 

(orang/kursi) 

Air Dingin 

(liter) 

Air Panas 

(liter) 

Total 

(liter) 

Kantor 377 70  - 26.390 

Guest house 23 140 45  4.255  

Cafetaria 100 70  - 7.000  

Total kebutuhan Air 37.645  

Bak Tandon Atas 30 % 11.295 

Bak Tandon Bawah 70 % 26.350 

Tabel 3.20. Perhitungan kebutuhan air bersih 

Sumber :  Jimmy S., Juwana (2005) 

 Perhitungan kebutuhan volume untuk bak tandon : 

a. Tandon Atas = 11.245 liter = 11,25 m3 

Cadangan air untuk keperluan kebakaran sebesar 25 

m3 selama 30 menit. Jadi jumlah volume air bersih 

tandon atas sebesar 36,25 m3. 

b. Tandon bawah = 26.350 liter = 26,35 m3 

c. Total kebutuhan air bersih = 62,6 m3 

d. Kebutuhan air tiap jam 

Diketahui maksimal operasional bangunan selama 13 

jam, jadi 26,35 m3 : 13 jam = 4,82 m3/ jam 
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 Daya Pompa 

Ht = h x n x 1,3 

Ht = 4 x 4 x 1,3 

Ht = 15,6 meter 

Keterangan : 

Ht = jarak pompa ke tandon atas 

h = jarak lantai ke lantai (m) 

n = jumlah lantai 

 

Keterangan : 

P = daya pompa (kilo watt) 

y = berat jenis air (1 kg / liter) 

N = efisiensi pompa (0,65) 

Qmax = kebutuhan air pada jam puncak (m3/ jam) 

 

 

3.2.3.2. Sistem Pengolahan Limbah 

Berdasarkan sistem pengaliran pipanya, sistem 

penyaluran limbah dibagi menjadi dua jenis yaitu :  

a. Sistem one pipe  

Pada sistem ini, jaringan air kotor (air tinja, air sabun, 

dan lain-lain) dialirkan pada sebuah pipa dengan ujung 

yang selalu terbuka (vent stack).  

b. Sistem two pipe  

𝑃 =
0,163 𝑥 1,2 𝑥 𝑄ℎ𝑚𝑎𝑥 𝑥 𝐻𝑡 𝑥 𝑦

𝑁
 

𝑃 =
0,163 𝑥 1,2 𝑥 4,82 𝑥 15,6 𝑥 1

0,65
 

𝑃 = 22,63 𝑘𝑊 
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Pada sistem ini, jaringan air kotor (air tinja, air sabun, 

dan lain-lain) dialirkan dengan pipa yang berbeda 

berdasarkan jenisnya. Jenis air tinja / black water 

dibuang melalui soil pipe dan air kotor selain air tinja / 

grey water dibuang melalui water pipe.   

Limbah olah/buang didistribusikan dengan cara yang 

berbeda-beda tergantung pada jenis limbahnya, 

diantaranya :  

 Jaringan Limbah Cair (Grey Water) 

Limbah cair ini dialirkan ke dalam bak pengumpul 

yang nantinya akan diolah pada filter organik / bio 

filtration dan kemudian digunakan kembali sebagai 

media penyiraman tanaman. Sedangkan untuk air 

yang telah mengendap pada filter organik terlalu 

lama karena jarang terpakai, langsung dibuang 

menuju saluran kota melalui bak kontrol. 

 

Bagan 3.10.  Pola distribusi limbah cair 

Sumber: analisis pribadi 

 Jaringan Limbah Lemak (Grease Water) 
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Pengelolaan limbah minyak dan lemak pada 

cafetaria, dapur, dan pantry dengan menggunakan 

Grease Trap. Jenis Grease trap antara lain :  

- Grease trap pasif, yaitu titik perangkat sederhana 

yang digunakan di bawah kompartemen bak cuci 

dalam dapur. Grease trap ini membatasi aliran 

dan menghapus 85-90% dari lemak dan minyak 

yang masuk. Makanan padat bersama dengan 

lemak, minyak, dan gemuk akan terjebak dan 

disimpan dalam perangkat ini. 

 

Gambar 3.51.  Grease trap pasif 

Sumber: greasetrap.com 

- GRD (Grease Recovery Devices / Perangkat 

Pemulihan Lemak), menghapus lemak / minyak 

permukaan secara otomatis ketika terjebak. 
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Gambar 3.52.  Grease recovery devices 

Sumber: greasetrap.com 

- Grease Trap Portable, Semua air cucian dari 

dapur melalui Sink, akan mengalir masuk 

kedalam Grease Trap Portable. Sampah padat 

bekas cucian akan tersaring pada Basket 

Strainer Ø 2mm. Setelah melalui basket, air + 

grease masuk ke ruang 2, Grease akan naik ke 

permukaan air secara gravitasi karena berat 

jenis lemak / grease lebih ringan dari pada air. 

Kemudian air yang berada dibawah grease akan 

keluar melalui pipa ke saluran kota. Sampah-

sampah pada basket dan grease yang ada 

dipermukaan air harus dibersihkan secara 

berkala. 

 

Gambar 3.53.  Grease trap portable 

Sumber: greasetrap.com 

 Jaringan Air Hujan  
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Air hujan yang jatuh ke atap bangunan akan 

dikumpulkan pada talang yang berujung pada 

ground tank pengumpul air hujan. Tanpa melalui 

filtrasi khusus, air hujan ini dapat langsung 

digunakan sebagai flush toilet. 

 

Bagan 3.11.  Pola distribusi jaringan air hujan 

Sumber: analisis pribadi 

 Jaringan Limbah Padat (Black Water)  

Limbah padat / black water yang dimaksud pada 

bangunan ini adalah limbah yang berasal dari 

kotoran manusia. Limbah padat pada hakikatnya 

kan terurai pada bio septicktank, namun limbah 

padat ini masih dapat digunakan kembali untuk 

media penyuburan media tanam dengan melalui 

filtrasi organik. 

 

Bagan 3.12.  Pola distribusi jaringan limbah padat 

Sumber: analisis pribadi 

Jumlah (orang) Volume (m3) Dimensi (m) 

60 4 1,2 x 2,5 x 1,5 

120 8 1,5 x 3,5 x 1,9 
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180 12 1,8 x 4 x 1,9 

240 16 1,8 x 5,4 x 2 

300 20 2,2 x 5,4 x 2 

360 24 2,4 x 6 x 2,1 

420 28 2,5 x 6 x 2,1 

480 32 2,5 x 7 x 2,1 

Tabel 3.21. Dimensi Biotank 

Sumber :  Jimmy S., Juwana (2005) 

Jumlah pelaku pada creative coworking space dalam 

1 hari rata - rata 467 orang. Jadi kebutuhan biotank 

adalah 1 buah biotank 32 m3 dengan dimensi  2,5m x 

7m x 2,1m 

3.2.3.3. Sistem Pengolahan Sampah 

Dalam memanajemen sampah, terdapat beberapa 

metode dalam pembuangannya, antara lain :  

a. Pengumpulan melalui shaft sampah 

Pada metode ini, sampah organik maupun anorganik 

pada setiap level bangunan dibuang pada satu tempat 

melalui lubang shaft vertikal khusus untuk pembuangan 

sampah. Sampah yang sudah terkumpul kemudian 

dibuang menuju bak sampah lingkungan atau langsung 

diangkut oleh petugas kebersihan kota. Asumsi perkiraan 

kebutuhan penampungan pada bangunan adalah 0,5 kg 

sampah/orang. Jumlah pelaku yang terdapat di dalam 

banguann dalam 1 hari sebanyak 807 orang. Jadi samah 
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yangharus ditampung pada tiap harinya sebanyak 403,5 

kg. 

b. Pengumpulan melalui shaft sampah dengan pembakaran 

Pada metode ini sampah organik maupun anorganik yang 

sudah terkumpul pada shaft sampah akan langsung 

dibakar pada alat pembakar sampah yang sudah 

disediakan disekitar shaft pembuangan akhir.  

c. Dibusukkan melalui lubang biopori  

Pada metode ini, hanya sampah jenis organik saja yang 

dapat dibusukkan pada lubang biopori. Lubang biopori 

merupakan lubang pengumpulan sampah organik 

berdiameter 10cm dan kedalaman 70cm yang dibuat di 

sekitar area media tanam. Pada lubang ini sampah organik 

akan dibusukkan dengan bakteri pengurai dan menjadi 

satu dengan media tanam. Selain itu lubang biopori juga 

membantu meningkatkan daya serap air ke dalam tanah. 

3.2.3.4. Sistem Pemadam Kebakaran  

Berdasarkan penggunaannya, penanggulangan terhadap  

bahaya kebakaran dibedakan menjadi dua yakni :  

a. Penanggulangan pasif 

Pada sistem penanggulangan bahaya kebakaran pasif,  

bangunan merespon secara pasif dengan penggunaan  
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material dan struktur tahan api. Selain itu juga 

dioperasikan secara otomatis, dengan sistem Dry riser 

system  

Beberapa contoh penanggulangan pasif diantaranya : 

- Tangga Darurat 

Material dinding biasanya dari beton, terdapat di core 

bangunan, maupun terbuat dari batu bata sehingga 

memiliki resistensi tinggi terhadap api. lebar minimal 

120 cm, dengan hand rail kuat setinggi 1,1 m, aantrede 

minimal 28 cm, opterede maksimal 18 cm. 

- Pintu Darurat 

Berbeda dengan pintu pengunjung, pintu ini hanya 

diperuntukan pada saat terjadi emergency saja, 

misalnya saat kebakaran. Pintu harus langsung 

terhubung dengan area luar. Lebar minimal pintu 90-

120 cm, dengan jarak 20-40 meter. 

- Alat deteksi asam (Smoke detector) 

Smoke detector bekerja ketika alat ini mulai mendeteksi 

asap, secara otomatis akan mengirimkan perintah 

kepada sprinkler untuk menyalakan pemindaian 

pemadaman kebakaran. Selain itu alat ini juga dapat 

dimodifikasi dengan perangkat alarm untuk 

memberikan notifikasi kepada pengguna bangunan.  
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- Sprinkler 

Sprinkler bekerja bila suhu udara di ruangan mencapai 

60-70o C. Penutup kaca pada sprinkler akan pecah dan 

mengeluarkan / menyemburkan air. Setiap sprinkler 

head dapat menjangkau sekitar 10-20 m2 dengan 

ketinggian ruang 3 m. menggunakan sistem otomatis 

(Dry riser system), dimana seluruh instalasi pipa 

sprinkler tidak berisi air bertekanan, peralatan penyedia 

air akan mengalirkan air secara otomatis jika 

instalasi  fire alarm memerintahkannya. 

- Alat deteksi nyala api (flame detector) 

Sebuah alat sensor yang dapat mendeteksi nyala api 

yang tidak terkendali. 

 

Bagan 3.13.  Skema sistem pemadam kebakaran 

Sumber: utilitas bangunan.com 
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b. Penanggulangan aktif  

Sistem penganggulangan aktif berarti sistem yang 

membutuhkan pengguna bangunan dalam perannya 

memadamkan kebakaran yang terjadi. Alat pemadam 

kebakaran dengan sistem ini biasanya dipersiapkan 

didalam maupun di sekitar bangunan. Beberapa contoh 

alat pemadam kebakaran tersebut antara lain :  

 APAR (Alat Pemadam Api Ringan)  

Merupakan alat pemadam kebakaran yang berisi gas 

NO2 / Nitrogen sebagai gas yang anti terhadap api. Alat 

pemadam berupa tabung yang berisi zat kimia 

penempatan setiap 20-25 m. 

 

Gambar 3.54.  Alat Pemadam Kebakaran pada Bangunan Tinggi 

Sumber: contractorfirehydrant.wordpress.com 

 Hydrant  

Hydrant pada bangunan publik dibedakan menjadi 2 

jenis berdasarkan zona peletakannya yakni :  
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- Hydrant bangunan   

Hydrant bangunan biasa diletakkan di dalam 

bangunan publik. Agar efisien, ruang publik harus 

memiliki luas ± 800 m2, karena panjang selang yang 

sangat panjang yakni 30 meter. Peletakan hydrant ini 

sebaiknya diletakkan tiap pada jarak 35 meter.   

- Hydrant pekarangan  (pole hydrant) 

Berupa alat pemadam kebakaran yang terletak di 

halaman dengan katup pembuka berdiameter 4” 

untuk 2 kopling dan diameter 6” untuk 3 kopling. Alat 

tersebut mampu mengeluarkan air sebanyak 250 

galon per menit atau 950 liter per menit untuk setiap 

kopling hidran. 

3.2.3.5. Sistem Elektrikal 

Suplai listrik utama pada bangunan ini berasal dari PLN. 

Sedangkan suplai sumber listrik sekunder berasal dari 

generator set / genset. Keberadaan ruangan elektrikal 

sebaiknya terhindar dari aktivitas publik untuk mengurangi 

radiasi elektromagnetik yang tidak baik untuk kesehatan 

otak. Berikut adalah sistem distribusi listrik pada 

bangunan : 
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Bagan 3.14.  Pola distribusi sumber listrik 

Sumber: utilitas bangunan.com 

3.2.3.6. Sistem Telekomunikasi 

Instalasi jaringan telekomunikasi bangunan adalah 

berupa jaringan fiberoptik yang ditanam pada tanah 

dengan perlindungan pipa PVC. Bedasarkan 

jangkauannya, jaringan sistem telekomunikasi ini 

dibedakan menjadi dua yakni :  

a. Sistem telekomunikasi internal  

Sistem ini melakukan penyampaian informasi dengan 

jangkauan pada satu bangunan. Sistem ini biasanya 

digunakan oleh antar pengelola maupun pengelola 

dengan pengunjung. Contohnya adalah jaringan 

telepon (intercom), fax, jaringan audio sentral, maupun 
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walky talky, sistem alamat publik (public address 

system). 

b. Sistem telekomunikasi eksternal  

Sistem ini melakukan penyampaian informasi dengan 

jangkauan antar bangunan dengan pihak luar baik 

perseorangan, perusahaan, dan lain-lain. Contohnya 

adalah jaringan telepon (interlokal) dan jaringan internet 

dengan fiber optic. 

3.2.3.7. Sistem Penghawaan 

A. Penghawaan Alami 

Penghawaan alami diperoleh dengan beberapa cara, 

antara lain. 

 Sistem Udara Silang (Cross Ventilation) 

Dengan cara membuat bukaan / jendela pada 

dinding bangunan yang zig-zag, sehingga udara 

tidak mengalir secara lurus. 

 
Gambar 3.55.  Cross Ventilation  
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Sumber: cg5nb wordpress 

 

 Menciptakan Lubang Angin 

Dapat dibuat rooster pada titik dinding tertentu, 

sesuai dengan arah angin datang. Sehingga angin 

datang nantinya akan diteruskan masuk kedalam 

ruangan, melalui lubang – lubang kecil pada rooster. 

B. Penghawaan Buatan 

 Exhaust Fan  

Penghawaan buatan dengan menghisap udara dari 

dalam ruang menuju ke ruang luar. Secara umum 

digunakan pada ruang yang menghasilkan limbah 

udara pada area servis, seperti toilet / lavatory, 

dapur, dll.  

 Air Conditioner (AC)  

Penghawaan buatan yang berfungsi untuk 

mengkondisikan udara ruangan pada suhu yang 

diinginkan. Terdapat dua buah sistem AC, yakni : 

- Direct Cooling  

Direct Cooling adalah sistem penghawaan 

buatan dengan mendinginkan udara pada 

refrigerant yang kemudian disalurkan langsung 

menuju ruangan tanpa melalui ducting (saluran 

udara). Pada sistem ini, jenis AC yang umum 
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digunakan adalah ; AC Window (0,5 – 2 pk), AC 

Split Unit (0,5 – 3 pk), dan AC Package Unit 

(hingga 10 pk).  

- Indirect Cooling  

Sistem pengkondisian udara Indirect Cooling 

mendinginkan udara dengan media air es pada 

kondensor (chilled water) pada suhu ± 5°C. Air 

es yang dihasilkan kemudian disalurkan 

menuju AHU (Air Handling Unit) melalui pipa 

ducting. Sistem penghawaan udara seperti ini 

biasa dikenal sebagai sistem central / terpusat. 

Altrnatif lain mengunakan sistem AC VRV 

(Variable Refrigerant Volume). 

 

Gambar 3.56. skema instalasi AC VRV 

Sumber: https://cvastro.com/ac-daikin-vrv-system.htm 
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Beban pendingin per 100 m3 ruangan adalah sebesar 0,5 

TR – 1,0 TR.  

1 TR = 12.000 BTU = 1,5 HP = 1,12 KW. 

Jadi kebutuhan beban yang ada pada bangunan 

apartemen adalah sebagai berikut : 

Jumlah volume ruang indoor = Luas bangunan indoor x 3 

Jumlah volume ruang indoor = 5.206 m2 x 3,5 m 

Jumlah volume ruang indoor = 18.221 m3 

Beban per 100 m3 (TR) = jumlah vol. ruang indoor/100 

Beban per 100 m3 (TR) = 18.221 m3 /100 

Beban per 100 m3 (TR) = 182,21 TR 

182,21 TR = 2.186.520 BTU = 273,32 HP = 204,08 KW 

3.2.3.8. Sistem Pencahayaan 

A. Pencahayaan Alami 

Pencahayaan alami sebagai upaya penghematan 

energi listrik pada lampu. Cahaya terang matahari 

masuk kedalam bangunan skylight dari atas atap 

bangunan , dengan penggunaan material transparan 

berupa kaca, polycarbonate, ataupun glassblock. 

Selain skylight, peletakan bukaan dinding secara 

maksimal akan meningkatkan intensitas terang 

matahari yang masuk ke dalam bangunan.  

B. Pencahayaan Buatan  
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Pencahayan buatan diletakkan pada ruangan yang 

sukar menerima vahaya alami, atau pada ruang 

dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan 

persyaratan ruang mengenai pencahayaa. 

Beberapa jenis lampu yang digunaka pada 

bangunan ini antara lain : 

a. Lampu TL (Tubular Lamp) / Flourescent Lamp 

 

Gambar 3.57. Lampu TL 

Sumber :  lampujalan-industri.com 

Memiliki tingkat luminasi yang cukup tinggi. 

Digunakan pada kantor pengelola pada area 

pengelola dan servis. 

b. Lampu Halogen 

 

Gambar 3.50. Lampu halogen 

Sumber :  stusshed.com 
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Lampu halogen pada umumnya digunakan 

sebagai lampu sorot, dengan reflektor yang 

berfungsi memfokuskan cahaya lampu. Dapat 

digunakan pada studio foto dan film. 

c. Lampu LED (Light Emitting Diode) 

 

Gambar 3.51. Lampu Led 

Sumber :  www.arhadigroup.com 

 Lampu LED merupakan lampu yang memancarkan 

cahaya namun tidak menghasilkan banyak panas. Lampu 

ini merupakan lampu yang paling hemat energi daripada 

lampu jenis lainnya dan memiliki umur yang relatif panjang.   

 Teknik pencahayaan juga mempengaruhi kesan / 

fungsi penerangan. Berikut beberapa jenis teknik 

pencahayaan yakni :  

 Down light, teknik pencahayaan mengarah ke bawah, 

umumnya dipasang pada plafon.  

 Spot light, teknik pencahayaan dengan menyorot obyek 

dengan intensitas cahaya yang besar.  
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 Track light, teknik pencahayaan dengan memasang 

lampu secara linier di sepanjang dinding, biasa 

digunakan sebagai lampu panduan jalan pada ruang 

publik.  

 Wall washer, teknik pencahayaan dengan menyinari 

bidang vertikal,biasanya dipasang pada permukaan 

dinding.  

 Valance lighting, teknik pencahayaan menyembunyikan 

cahaya pada papan horizontal.  

 Core lighting, teknik pencahayaan dengan mengarahkan 

lampu ke langit-langit. 

Fungsi Bangunan 
Kuat Penerangan 

(lux) 

Intensitas Daya 

(Watt /m2) 

Kantor 250 – 350 15-30 

Hunian 100 – 250 10-20 

Hotel 150 – 300 15-30 

Restoran, toko, 

pameran 

200 – 500 20-30 

Rumah sakit 150 – 350 15-30 

Bioskop, planetarium 150 15 

Ruang komputer, pusat  

perbelanjaan 

500 30-50 

Basement, hall, koridor, 

tangga, gudang, toilet 

150 – 350 5-10 

Tabel 3.22. Klasifikasi Kuat Penerangan berdasarkan fungsi 

Sumber :  Jimmy S., Juwana (2005) 
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Fungsi Bangunan 

Koefisien Daya 

Tiap Hari 

 (Watt /m2) 

Luas 

Ruangan 

(m2) 

Jumlah 

Daya 

(watt) 

Kantor (rental space) 30 2225 66.750 

Guest house 20 296 5.920 

Cafetaria 25 270 6.750 

Design store  40 192 7.680 

Event space 40 240 9.600 

Workshop 40 631 25.240 

Auditorium 15 265 3.975 

Servis 10 470 4.700 

Outdoor Space 5 145 725 

Sirkulasi 10 473 4.730 

Area Parkir 5 847 4.235 

Total kebutuhan daya untuk penerangan tiap hari 140.305 

Total kebutuhan daya untuk penerangan tiap bulan 4.209.150 

Tabel 3.23. Analisa kebutuhan listrik untuk penerangan 

Sumber :  Analisa Pribadi 

3.2.3.9. Sistem Transpotasi Vertikal 

Sistem transportasi vertikal pada omniplanetarium ini 

dibutuhkan mengingat bangunan memiliki level 3 hingga 

4 lantai. Sistem transportasi vertikal yang mungkin 

digunakan pada bangunan ini antara lain :  

a. Elevator / Lift   

Elevator / lift merupakan sarana transportasi vertikal 

yang biasa digunakan sebagai sirkulasi orang ataupun 

barang melalui box lift secara otomatis. Elevator / lift 

menggunakan daya listrik yang sangat besar, sehingga 

akan lebih efektif jika sirkulasi antar level bangunan 
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sering terjadi. Berdasarkan fungsinya, lift dibedakan 

menjadi lift penumpang untuk mengangkut pengunjung 

dan lift servis untuk mengangkut barang. Penggunaan lift 

juga merupakan sebuah respon bangunan terhadap 

sirkulasi para difabel. Karena bangunan creative 

coworking space memiliki lantai 3-4 saja (medium rise) , 

namun dengan sirkulasi orang didalam bangunan cukup 

sering maka dibutuhkan 2 lift penumpang dengan 

spesifikasi sebagai berikut. 

 

Tabel 3.24. Spesifiakasi Lift merk KONE N MiniSpace 

Sumber :  www.koneelevator.com 
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Gambar 3.60. Elevator KONE N MiniSpace 

Sumber: www.koneelevator.com 

Sedangkan untuk lift Cargo dibutuhkan spesifiaksi 

sebagai berikut. 

Spesifikasi 

Ukuran Lift Panjang 2 meter x Lebar 1,8 meter x 

Tinggi 2 meter 

Frame WF 150, UNP 80, Besi Siku 50 

Lift         Lantai dari pelat bordes tebal 3 mm, 

UNP 100, Siku 50 

Chain Hoist    Ex Jepang, kapasitas 2 Ton 

Kecepatan Standard ( ± 5 m / menit ) 

Finishing    Cat Kansai Ftalit 

Assesoris      Panel kontrol, Emergency stop, 

Pengaman pada saat rantai putus, 

Pintu model Harmonika 

Tabel 3.25. Spesifiakasi lift cargo 

Sumber :  www.cargolift.com 

 

Gambar 3.61. Lift Cargo 

Sumber: https://mesintimbangan.jpg 
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b. Eskalator   

Eskalator adalah sarana transportasi vertikal berupa 

tangga yang dengan otomatis bergerak ke satu arah. 

Eskalator tidak dapat digunakan untuk mengangkut 

barang, hanya dapat digunakan untuk mengangkut 

orang saja dengan bobot maksimal sesuai dengan 

spesifikasi eskalator. Eskalator memiliki kelebihan yakni 

dapat mengangkut massa dengan tanpa interval jeda 

waktu.  

c. Tangga  

Tangga merupakan transportasi vertikal manual paling 

ramah lingkungan yang tidak membutuhkan energi 

listrik. Tangga merupakan alat transportasi yang wajib 

ada didalam bangunan karena tidak mengandalkan 

energi listrik dan lebih hemat dari segi biaya 

dibandingkan eskalator ataupun lift. Selain sebagai 

sirkulasi, tangga juga merupakan jalur evakuasi yang 

baik saat diandalkan pada kondisi darurat kebakaran. 

Standart lebar tangga pada creative coworking space ini 

minimal 160 cm, untuk 3 orang. Ketinggian opterede 16-

18 cm dan aantrede 25-30cm. 
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d. Ramp 

Ramp biasa digunakan sebagai sirkulasi pengunjung 

yang menggunakan kursi roda. Selain itu, ramp juga 

sering digunakan untuk mengangkut barang dari level 

rendah ke level yang lebih tinggi. Adapun ketentuan 

standar kemiringan ramp untuk manusia yakni tidak 

boleh melebihi 1:12. 

e. Sirkulasi untuk Difabel 

Ketentuan teknis tentang sirkulasi ini mengacu pada 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no.30/prt/m/2006 

sebagai berikut: 

Variabel Sub Variabel Keterangan Gambar 

Lift  Jumlah lift 

 Dimensi 
lobby lift 

 Pintu lift 

 Tombol lift 

 >5 lantai 
minimal 1 
lift 

 Lebar 
185cm dan 
pangjang 
110cm 

 Minimal 
140cm x 
140cm 

 Memiliki 
indikator 
suara lebar 
minimal 110 
cm 

 Ketinggian 
minimal 
90cm dan 
maksimal 
130 cm 

Gambar :Lift 

Sumber : idris, 2006 
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Tangga  Dimensi 
anak tangga 

 Derajat 
kemiringan 

 Tinggi 
pijakan 15-
19cm, lebar 
pijakan 27-
30cm 

 

Gambar : Tangga 

Sumber : idris, 2006 

Ramp  Tekstur 
lantai 

 Derajat 
kemiringan 

 Lebar jalur 

 Permukaan  

 Halus dan 
tidak licin 

 Interior 
maksimal 7o  
dan 
eksterior 6o 

 Minimum 
95cm tanpa 
pengaman, 
120 cm 
dengan tepi 
pengaman 

Gambar : Ramp  

Sumber : idris, 2006 

 

Parkir  Jarak 
pencapaian 

 Sign system 

 Kemiringan 

 Dimensi 
area parkir 

 Jumlah 
parkir 

 Antara tempat parkir dan bangunan 
maksimum 60cm 

 Diberi penanda simbol khusus orang 
difabel 

 Memiliki kemiringan 2o 

 Parkir ganda memiliki lebar 620cm 
memiliki sirkulasi 120cm ditengah 

 Untuk 1-20 parkir umum maka di 
sediakan 1 untuk difabel 
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Gambar : parkir difabel 

Sumber : idris, 2006 

Tabel 3.26. Ketentuan Sirkulasi untuk Difabel 

Sumber : Peraturan Menteri PU no.30/prt/2006 (idris,2006) 

3.2.3.10. Sistem Keamanan  

 Sistem keamanan yang digunakan pada bangunan 

dibedakan menjadi dua yakni :  

a. Sistem Keamanan Aktif  

Keamanan aktif dilakukan dengan menggunakan 

jasa security yang bertugas untuk memantau 

aktivitas lapangan secara langsung di dalam 

maupun di luar bangunan.  

b. Sistem Keamanan Pasif   

Sistem keamanan pasif dilakukan dengan 

mengandalkan teknologi berupa kamera CCTV yang 

terpasang pada plafon ruangan baik indoor maupun 

outdoor. Kamera CCTV ini kemudian terhubung 

dengan layar security yang terus menyala selama 24 

jam. Alternatif lain menggunakan stand metal 
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detector pada entrance, dan access card pada unit 

sewa bersekat. 

Berikut perhitungan kebutuhan listrik untuk 

keamanan pasif, yakni : 

- Kebutuhan listrik untuk sarana keamanan 

diasumsikan 5 watt / m2 

- Kebutuhan listrik = Luas bangunan x 5 watt / m2 

- Kebutuhan listrik = 5206 m2 x 5 watt / m2 

- Kebutuhan listrik = 26.030 watt 

3.2.3.11. Sistem Penangkal Petir  

Penangkal petir merupakan sebuah jalur rangkaian kabel 

tembaga yang difungsikan sebagai aliran petir menuju ke 

permukaan tanah sehingga petir tidak akan merusak 

benda-benda yang dilewatinnya. Sistem penangkal petir 

pada bangunan tinggi menggunakan sistem penangkal 

petir elektrostatis, yaitu penangkal petir yang berbasis 

sistem ESE (Early Sreamer Emision). Sistem ini 

mempunyai cara kerja dengan melepaskan ion dalam 

jumlah besar ke lapisan udara sebelum terjadinya 

sambaran petir. Berikut ada beberapa kelebihan 

menggunakan penangkal petir elektrostatis ini daripada 

menggunakan sistem penangkal petir konvensional. 

 Penangkal petir konvensional 
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- Banyak terdapat kabel  

- Daerah perlindungannya sebatas air terminal yang 

melekat pada bangunan 

- Membutuhkan biaya lebih mahal apabila diterapkan 

untuk perlindungan area yang luas 

- Banyak air terminal di atap bangunan 

- Bentuk penangkal petir mengganggu estetika 

bangunan 

- Bentuk ujung terminal yang runcing dan dalam 

jumlah banyak akan berbahaya bagi petugas 

pemeliharaan gedung  

 Penangkal petir elektrostatis 

- Sedikit membutuhkan komponen kabel 

- Area perlindungan luas yaitu sekitar 50-150 m 

- Biaya lebih murah apabila untuk area perlindungan 

yang luas 

- Hanya terdapat 1 terminal untuk radius tertentu 

- Perawatan dan pemasangan pada bangunan yang 

mudah dan bentuknya lebih modern sehingga tidak 

mengganggu estetika bangunan 

- Bias sebagai pencegah interferensi perangkat 

komunikasi penghuni. 
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Gambar 3.62. Penangkal Petir Elektrostatis 

Sumber: penangkalpetirevofranklin.wordpress.com 

3.2.4. Studi Sistem Pemanfaatan Teknologi 

Bangunan creative coworking space ini dikategorikan sebagai  

medium rise building. Yang merupakan ruang kerja bersama 

dalam fungsi sebagai kantor sewa. Dihuni banyak orang 

kreatif, enterpreneur, mahasiswa, freelancer, dll. Penghuni 

coworking ini selalu berfikir maju dan modern, sehingga perlu 

beberapa pengaplikasian teknologi terkini di dalam fungsi 

interior maupun eksterior bangunan. Berikut beberapa 

alternatif teknologi yang dapat digunakan, antara lain : 

a. LED Dancing Facade 

Fasad ini merupakan fasad yang dapat berubah dan 

bergerak dengan adanya angin yang menggerakannya. 

Sewaktu tidak ada penampilan pada layar LED. Dengan 

menggunakan material double low-e glass di belakang layar 
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LED tersebut, maka transmisi sinar matahari tidak akan 

banyak yang masuk ke bangunan, tetapi masih adanya 

transparansi sehingga pengunjung masih dapat melihat ke 

luar bangunan. 

            

Gambar 3.63. Dancing fasad yang bergerak karena aliran angin 

Sumber: pinterest.com 

 

Gambar 3.64. Tampilan dancing fasad saat malam hari 

Sumber: renechristen.net 

    

Gambar 3.65. Detail instalasi dancing LED 

Sumber: renechristen.net 
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b. Smart Building 

 FTTB (Fiber Optic to the Building)  

Merupakan suatu teknologi yang menggunakan kabel fiber 

optic yang langsung di aplikasikan di Gedung secara 

otomatis. Contoh penerapannya pada gedung adalah 

pemanfaatan sistem jaringan komunikasi, jaringan internet, 

sistem akses kontrol masuk tanpa kunci pada setiap pintu 

tertentu, penerapan pada lampu dengan sensorik, serta 

sistem kerja monitoring keamanan melalui CCTV. Berikut 

keunggulan dan kelemahan FTTB : 

Kelebihan FTTB Kelemahan FTTB 

Kecepatan transfer datanya dapat 

mencapai 1000 mbps (mega byte per 

second). 

Harga kabel jaringan fiber optik 

masih terlalu mahal, terutama jika 

dibandingkan dengan kabel 

jaringan lainnya seperti kabel UTP 

Mampu membawa paket-paket 

dengan kapasitas besar (bisa tembus 

1 gigabit per detik) 

Dalam proses instalasi kabel 

jaringan fiber optik diperlukan 

beberapa alat khusus berupa 

perangkat elektronik yang untuk 

saat ini memang masih sangat 

mahal 

Pengiriman sinyal lebih jauh 

dibandingkan jaringan jenis lain. Jika 

dipasang penguat sinyal maka cukup 

Kabel jaringan fiber optik menunut 

adanya sumber cahaya yang kuat 

untuk melakukan pen-sinyalan 



240 
 

 

dipasang tiap 50-100 km saja, tidak 

perlu tiap 5 km seperti jaringan lain. 

seperti alat pembangkit listrik 

eksternal 

Tak berbeda jauh dengan kabel 

jaringan STP, kabel jaringan fiber optik 

juga kuat terhadap interferensi 

elektromagnetik yang berasal dari 

sekitar kabel. 

Jika rusak, perbaikan instalasi 

kabel jaringan fiber optik yang 

kompleks memerlukan tenaga 

yang ahli di bidangnya. 

Terdapat berbagai opsi instalasi, 

misalnya ; instalasi di dalam gedung, di 

bawah tanah hingga di dalam air, 

semuanya tersedia dengan kriteria dan 

karakteristik yang berbeda-beda. 

Mengingat kabel jaringan fiber 

optik menggunakan gelombang 

cahaya untuk mentransmisikan 

data, maka kabel jaringan jenis ini 

tidak dapat diinstal dalam jalur 

yang berbelok secara tajam atau 

menyudut. Bila terpaksa belok, 

maka sudut harus lengkung 

Tahan terhadap kelembapan dan 

cahaya (panas) 

 

Lebih efisien dari segi perawatan   

Karena bukan mengirim sinyal listrik 

melainkan gelombang cahaya, kabel 

jaringan fiber optik mampu mengatasi 

masalah gangguan gelombang 

frekuensi bahan elektrik 

 

Lebih fleksibel karena ukurannya yang 

kecil dan ringan. 
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Minim terjadinya korsleting, karena 

menggunakan bahan dasar serat kaca 

yang aman dan tak mudah terbakar 

 

Jaringan fiber optik dapat meneruskan 

data tanpa ada distorsi atau gangguan. 

Berbeda dengan jaringan utp dan stp 

yang memungkinkan terjadinya 

penyadapan. 

 

Jaringan fiber optic dapat dengan 

mudah di-upgrade bahkan tanpa perlu 

mengubah sistem kabel yang ada. 

 

Tabel 3.27. Kelebihan dan kelemahan FTTB 

Sumber :  www.linkedin.com 

Berikut perangkat pendukung dalam instalasi jaringan 

FTTB : 

Jenis Perangkat  Penjelasan 

Access Point 

 

 

Sumber :  zenfi.com 

 

adalah sebagai Hub/Switch yang 

bertindak untuk menghubungkan 

jaringan lokal dengan jaringan 

wireless/nirkabel para client/tetangga 

anda, di access point inilah koneksi 

internet dari tempat anda dipancarkan 

atau dikirim melalui gelombang radio. 

Antena (omni atau sectoral) Untuk memperluas coverage area 

hingga beberapa kilometer, diperlukan 
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Sumber :  https://thekiralover.files. 

antena omni eksternal, meskipun ketika 

membeli access point sudah dilengkapi 

antena omni, namun belum cukup, 

karena hanya berkekuatan sekitar 3-

5dB.  

Box Acsess point 

 

Sumber :  https://thekiralover.files. 

Untuk melindungi access point dari 

hujan, maka diperlukan pelindung 

berbentuk kotak, bisa terbuat dari plastik 

atau plat besi, rata-rata kotak ini sudah 

dilengkapi dengan kunci pengaman, 

dan box ini harus diletakkan persis di 

bawah antena. 

Kabel pigtail / kabel jumper 

 

Sumber :  https://thekiralover.files. 

untuk menghubungkan antara antena 

omni dengan dengan access point. 

panjang maksimal yang diperlukan 

hanya 1 meter, selebih dari itu anda 

akan mengalami degradasi sinyal (loss 

dB) Pada kedua ujung kabel terdapat 

konektor dimana type konektor 

disesuaikan dengan konektor yang 

melekat pada access point. 

POE (Power Over Ethernet) fungsinya mengalirkan listrik melalui 

kabel ethernet atau kabel UTP/STP, 

dengan alat ini maka tidak perlu repot-
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Sumber :  https://thekiralover.files. 

repot lagi menarik kabel listrik dari 

bawah ke atas tower. 

Kabel UTP /STP 

 

Sumber :  https://thekiralover.files. 

untuk menghubungkan antara access 

point dengan jaringan kabel pada LAN 

lokal, jadi di bawah  bisa ditancapkan ke 

komputer Gateway / Router atau ke Hub 

/ Switch 

Penangkal Petir (Lighting 

Arrester) 

 

Sumber :  https://thekiralover.files. 

alat yang berfungsi untuk menyalurkan 

kelebihan beban listrik saat petir 

menyambar ke kabel pembumian 

(grounding), komponen ini dipasang 

pada kabel jumper antara perangkat 

access point dengan antena eksternal. 

Tower Guna mendapatkan jangkauan area 

coverage yang maksimal,  antena omni 

eksternal perlu dinaikkan ke tempat 
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Sumber :  https://thekiralover.files. 

yang tinggi agar client WLAN bisa 

menangkap sinyal radio  dengan baik. 

Proxy server 

 

Sumber :  https://thekiralover.files. 

Proxy server digunakan untuk 

mengamankan jaringan pad art rw net. 

Proxy server lebih banyak fungsi dari 

pada router yang memiliki fitur packet 

filtering karena memang proxy server 

beroperasi pada level yang lebih tinggi 

dan memiliki kontrol yang lebih 

menyeluruh terhadap akses jaringan. 

UPS 

 

Sumber :  https://thekiralover.files. 

UPS merupakan sistem penyedia daya 

listrik yang sangat penting dan 

diperlukan sekaligus dijadikan sebagai 

benteng dari kegagalan daya serta 

kerusakan system dan hardware. UPS 

menggunakan baterai backup sebagai 

catuan daya alternatif 

Switch Switch yang di pakai terdiri dari 8 port, 

yaitu menyambung delapan perangkat 

ke dalam switch ini, maksimal bisa 
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Sumber :  https://thekiralover.files. 

menyambung 6 ruang ke dalam 

satu switch, sementara dua port yang 

masih kosong di sambung ke perangkat 

akses seperti modem ADSL atau 

wireless LAN, dan yang satunya untuk 

disambung ke switch lain jika diperlukan 

OLT  (Optical Line Terminal) 

 

Sumber :  www.zyxel.com 

 

Mempunyai fungsi : 

- Titik Hubung dengan provider layanan 

Telepon, Internet/Data dan TV/ IP TV 

- Pusat penyambungan dan distribusi 

layanan yang dikirim ke pelanggan. 

- Pengaturan dan monitoring jaringan 

pelanggan. 

- Mengkonversi sinyal layanan ke 

dalam bentuk sinyal optik. 

ODF ( Optical Distribution 

Frame) 

 

Sumber :  Power Temp 

Systems.com 

Mempunyai fungsi : 

- Tempat Spliter untuk mendistribusikan 

Fiber Optik ke ODC untuk melayani 

beberapa area. 

- Tempat melakukan pengukuran dan 

monitoring Jaringan Fiber Optik. 

- Tempat terminasi fisik jaringan luar 

Fiber Optik. 

Feeder Cables ( Kabel Fiber 

Optik penghantar Layanan) 

 

 

 

Mempunyai fungsi : 

- Kabel Fiber Optik Penghubung Utama 

dari ODF ke ODC 

- Ada tiga jenis kabel Fiber Optik yang 

digunakan, antara lain :  
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Sumber :  Power Temp 

Systems.com 

1. Kabel Duct yang menggunakan 

pelindung pipa PVC dengan lapisan 

cor beton  

2. Kabel Tanah Tanam Langsung ( 

Burried Cables) dengan pelindung 

pipa HDPE. 

3. Kabel Udara atau aireal cable yang 

ditambatkan pada tiang besi atau 

beton. 

ODC (Optical Distribuion 

Cabinet) 

 

Sumber :  fiberoptic.com 

Mempunyai fungsi : 

- Titik sambung untuk penyebaran 

layanan ke beberapa area yang lebih 

kecil  

- Tempat splitter untuk yaitu dari satu 

Fiber optik ke beberapa fiber optik. 

- Tempat koneksi dari Kabel Feeder ke 

Kabel Distribution 

Kabel Distribution 

 

Sumber :  fiberoptic.com 

Mempunyai fungsi : 

- Kabel Fiber Optik yang 

mendistribusikan layanan ke 

area yang lebih kecil 

- Menggunakan kabel tipe Single Core 

Single Tube atau SCST 

- Sebagai penghubung antara ODC 

dengan ODP 

ODP (Optical Distribution Poin) Mempunyai fungsi : 

- Sebagai titik terminasi kabel dropp 

optik ke arah pelanggan. 
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Sumber :  fiberoptic.com 

- Sebagai titik distribusi kabel distribusi 

menjadi beberapa saluran dropp optik 

dengan menggunakan splitter. 

- Ada 3 (tiga) jenis ODP , yaitu ; 

1. ODP Pedestal ODP yang 

ditempatkan pada permukaan tanah 

2. ODP Pole / Wall ODP yang 

ditempatkan pada tembok atau tiang. 

3. ODP Closure, ODP yang 

ditempatkan pada kabel diantara dua 

tiang 

Drop Optic ( saluran penanggal 

atau penghubung instalasi 

gedung) 

 

Sumber :  fiberoptic.com 

Mempunyai fungsi : 

- Penghubung antara ODP dengan 

instalasi Rumah. 

- Menggunakan jenis insensitive 

bending, atau tahan dengan tekukan. 

- Kapasitas 1, 2 dan 4 core. 

- Panjang maksimum 250 meter 

- Kedua ujungnya dipasang konektor 

- Antar kedua ujung konektor tidak 

boleh terdapat sambungan atau lecet. 

OTP (Optical Termination 

Premises) 

 

Sumber :  fiberoptic.com 

Perangkat pasive yang ditempatkan 

pada instalasi rumah pelanggan. Fungsi 

OTP : 

- Titik terminasi atau titik tambat akhir 

drop optic di sisi pelanggan. 

- Tempat koneksi kabel drop optik 

dengan kabel indoor optic (patchcord) 



248 
 

 

Indoor Fiber Optic Cables 

 

Sumber :  fiberoptic.com 

Kabel Fiber Optik yang diinstalasi untuk 

dalam rumah, pada umumnya disebut 

juga patchcord, dimana kedua ujungnya 

sudah tersambung dengan konektor. 

Roset Optic  

 

Sumber :  fiberoptic.com 

kotak tempat penghubung antara indoor 

fiber optic cables dengan kabel optik 

arah CPE (Customer Premises 

Equipment) dalam bentuk ONT/ONU 

ONT/ ONU (Optical  Network 

Terminal atau Optical Network 

Unit) 

 

 

Sumber :  fiberoptic.com 

Mempunyai fungsi : 

- Melakukan konversi layanan dalam 

sinyal optik menjadi sinyal elektrik 

- Sebagai alat demultiplexer layanan  

- Output layanan ONT/ONU adalah 

Voice, Video/ IP TV dan Data Internet 

- ONT hanya melayani satu pelanggan 

saja. 

- ONU dapat melayani beberapa 

pelanggan dalam satu kluster, misal 

untuk   pertokoan, perkantoran, mall 

dan apartemen. 

Metro Ethernet (ME/ Metro-E) jaringan komunikasi data yang berskala 

metro (skala untuk menjangkau satu 
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Sumber :  fiberoptic.com 

kota besar seperti Jakarta) dengan 

menggunakan teknologi Ethernet 

sebagai protokol transportasi datanya. 

Tabel 3.28. Perangkat pendukung FTTB 

Sumber :  Telkom Indonesia 

 

Gambar 3.66. Jaringan FTTB  

Sumber :  fiberoptic.com 

Keterangan : 

- Segmen A : Catuan kabel Feeder 

- Segmen B : Catuan kabel Distribusi 

- Segmen C : Catuan kabel Penanggal/Drop 

- Segmen D : Catuan kabel Rumah/Gedung  
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Gambar 3.67. Konsep sistem FTTB satu roset 

Sumber: Telkom Indonesia 

Sistem pendistribusian kabel fiber optik pada gambar diatas 

adalah kabel dari Central Office didistribusikan ke ODC yang 

ada dalam bangunan lalu dari ODC disalurkan ke tiap-tiap 

lantai yang menggunakan kabel fiber optik, untuk mesin 

ODP ini terdapat di setiap dua lantai. Kemudian dari ODP 

didistribusikan ke roset atau ke ruang –ruang  yang 

menggunakan sistem ini 

 
Gambar 3.68. Konsep sistem FTTB  

Sumber: Telkom Indonesia 

Untuk sistem yang kedua diatas ini hampir sama cara 

kerjanya dengan sistem yang pertama. Pembedanya yaitu 
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penyaluran kabel menuju ke roset memiliki 2 jalur roset pada 

setiap ODP.  

Karena salah satu hal penting  yang harus terjamin ada di 

dalam creative coworking space adalah konektivitas internet, 

maka dalam pengoperasiannya, bangunan ini menggunakan 

2 jenis provider internet yang berbeda. Hal ini dilakukan 

untuk terjaminnya keberlangsungan akses internet cepat di 

dalam creative coworking space. Berikut 

 

Tabel 3.29. Alternatif provider yang ada di Indonesia 

Sumber : https://id.techinasia.com/-provider-internet-broadband-di-

indonesia 

Berdasarkan data tabel diatas dan beberapa pertimbangan 

seperti kecepatan, harga bayar perbulan, PPN, bonus dan 
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lain – lain, maka ditetapkan 2 provider yang dipakai dalam 

creative coworking space adalah Indihome dan Myrepublic.  

Pembagian jaringan providernya yaitu : 

- Pada tiap ruang – ruang tertentu yang bersifat privat 

seperti privat office, virtual office, pengelola, yang 

berada dalam satu ruangan, maka provider yang 

digunakan adalah Indihome dengan kecepatan 100 

Mbps. Dengan catatan tiap ruang terdapat satu ONT 

dengan pasword yang telah disetting sesuai dengan 

keinginan penyewa, yang nantinya digunakan untuk 

operasional LCD, jaringan telepon, laptop, komputer, 

dan gadget. Pada ketiga ruangan ini juga diterapkan 

sistem server. Dengan adanya penyimpanan data yang 

terpusat di server maka semua data akan jauh lebih 

cepat diakses oleh setiap karyawan yang 

membutuhkannya. Server data memiliki peranan penting 

dalam penyimpanan seluruh data-data perusahaan yang 

berkaitan dengan data umum yang akan dikerjakan oleh 

masing – masing jobdesk karyawan. 
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Gambar 3.69. Sistem LAN  

Sumber: hikamirzan.com 

Contoh ilustrasi penerapan yang bisa diterapkan pada 

sebuah jaringan LAN lokal. 

Sebuah perusahaan konsultan arsitek memiliki team 

arsitek 15 - 20 orang, menerapkan jaringan LAN dan 

satu server, di mana server tersebut difungsikan sebagai 

server data untuk menyimpan seluruh pekerjaan 

gambar-gambar arsitek. Ketika si A membuat gambar 

arsitek dan akan diedit oleh si B, maka si B dapat 

langsung membuka data gambar tersebut (di server 

data) menggunakan komputer si B, begitu juga dengan 

si C atau si D yang ingin membantu pekerjaan gambar-

bambar arsitek tersebut agar cepat selesai dengan 

komputernya masing-masing (baca: disebut komputer 

client). Dengan mengakses data yang ditempatkan di 

server, maka setiap arsitek tidak perlu repot bertukar 

http://4.bp.blogspot.com/-SVmYQLq6VkE/Vc_tt8uQI7I/AAAAAAAADUo/3tyqm1imrDI/s1600/local-area-networ-cara-menghubungkan-client-ke-server.png


254 
 

 

data melalui flashdisk untuk diberikan/dibagikan ke 

anggota tim lainnya. Dan ketika akan mengambil data 

"yang paling update" tidak perlu repot dengan 

pertanyaan “Data yang paling update berada di 

komputer siapa?”, jika tidak tahu sama sekali maka 

untuk mengambil data yang paling update harus 

menyalakan semua pc dari tim arsitek yang mengejakan 

proyek tersebut. Dengan adanya server, maka setiap 

orang akan terbantu secara cepat untuk mengakses 

data pekerjaan yang diperlukan. 

- Untuk ruang publik, karena pengguna banyak dan untuk 

umum, maka menggunakan provider Myrepublic dengan 

kecepatan 300 Mbps. Tiap lantai mempunyai ONT yang 

berbeda- beda dan pasword wifi berbeda, guna menjaga 

kestabilan konektifitas internet. Karena semakin banyak 

pengguna wifi dalam satu ONT, akan mempengaruhi 

juga kecepatan internet baik saat download ataupun 

upload. 

 Sistem akses kontrol pintu otomatis merupakan sistem 

kunci ini merupakan sistem keamanan ynag berfungsi 

membatasi orang menuju ke suatu tempat / ruangan 

sehingga orang yang tidak berwenang tidak masuk ke 

dalam tempat / ruangan tersebut. Sistem ini 
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menggunakan chip sebagai kunci bisa berupa kartu, 

gantungan kunci atau kancing baju. Untuk 

pengaplikasiannya dengan cara kartu tersebut di 

dekatkan dengan RFID Reader maka pintu akan terbuka. 

 
Gambar 3.70. Sistem kunci pintar 

Sumber: alibaba.com 

 Sistem Kontrol Lampu Otomatis merupakan sistem 

sensor dengan keberadaan orang di dalam ruangan. 

 
Gambar 3.71. Sistem Kontrol Lampu Otomatis 

Sumber: Jurnal Fisika Unad. Volume 2, No. 4. 

Gambar diatas adalah cara kerja sistem kontrol lampu 

otomatis. Keberadaan orang didalam ruang di deteksi 

oleh sebuah sensor PIR yang menghasilkan sinyal, yang 

kemudian dikirim ke mikrokontroler. Selanjutnya 

mikrokontroler mengolah sinyal tersebut dan hasilnya 

dikirim ke optadiac untuk menswitch lampu pada ruangan.  
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c. Touchscreen Public Interactive Information 

Akses pengunjung terhadap informasi pada bangunan ini 

disajikan dengan teknologi touchscreen pada computer 

guide yang disediakan pada area tertentu. Tujuan 

penggunaan teknologi ini adalah memberikan akses 

informasi kepada pada pengunjung secara pasif namun 

interaktif karena terdapat beberapa pilihan informasi yang 

dapat diakses. Informasi tersebut mengenai fasilitas di 

dalam bangunan, harga sewa, serta ruang-ruang mana saja 

yang masih belum disewa.  

 

Gambar 3.72. Touchscreen interactive public access 

Sumber: www.touchwindow.it 

 

Gambar 3.65. Mesin Touchscreen  

Sumber : www.vision2watch.com 
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d. Filter mekanis untuk pembersihan kolam ikan. 

Filter mekanis dipergunakan untuk menghilangkan partikel-

partikel padat pada kolam ikan. Partikel-partikel padat ini 

misalnya kotoran ikan, sisa makanan, daun-daunan, 

hewan-hewan yang masuk ke dalam kolam dan lain-lain. 

Ada beberapa metode untuk menghilangkan kotoran ini : 

Metode Penjelasan 

1. Skimmer 

 

 

 

Skimmers Biasanya dipergunakan untuk 

membuang kotoran-kotoran yang mengapung 

di permukaan kolam. Skimmer menggunakan 

overflow pada kolam, dengan menambahkan 

air pada kolam maka kotoran mengapung akan 

keluar dan dibuang melalui surface skimmer. 

2. Bottom Drain (BD) 

 

 

Kotoran ikan , sisa makanan dan material lain 

sebagian tidak mengapung tetapi tenggelam di 

dasar kolam, untuk membuang kotoran dengan 

jenis seperti ini diperlukan bottom drain, lubang 

pembuangan yang diletakkan di dasar kolaman. 

Kotoran-kotoran akan mengendap dan dibuang 

melalui bottom drain ini . Biasanya bottom drain 

dihubungkan dengan pipa pralon menuju 

vortex  chamber atau setlement chamber. 

Pembersihan kotoran dilakukan di vortex 

chamber atau di setlement chamber. 

Gambar : mesin skimmer 

Sumber : centralkoi.com 

Gambar : bottom drain 

Sumber : centralkoi.com 
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3. Vortex Chamber 

 

 

 

Vortex Chamber mirip sebuah silinder yang 

memungkinkan air berputar di ruangan 

tersebut, kotoran akan terkumpul di bagian 

bawah vortex untuk kemudian dibuang. 

Sirkulasi air akan memaksa setiap kotoran 

limbah padat masuk  ke bagian bawah  bawah, 

sementara air bersih masuk ke dalam intake di 

bagian lain. 

4. RDF (Rotary Drum Filter) 

 

 

 

Rotary drum filter digunakan sebagai filter 

mekanis, sistem filter ini merupakan  filter 

mekanik yang paling efektif dan efisien saat ini. 

Dengan Sistem RDF kotoran akan disaring dan 

sekaligus dibuang dan tidak memerlukan 

pembersihan Vortex Chamber atau Setlement 

chamber. 

 

Tabel 3.30. Alternatif metode filter mekanis untuk pembersihan kolam ikan 

Sumber :  centralkoi.com 

 

 

3.3. Analisa Pendekatan Konteks Lingkungan 

3.3.1. Analisis Pemilihan Lokasi 

Berdasarkan penetapan kawasan strategis Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung 2011-2031, proyek 

creative coworking space ini termasuk dalam bangunan fungsi 

utama rental office. Namun sasaran pelaku dalam projek ini 

bukan hanya startup atau enterpreneur, melainkan juga 

Gambar : Vortex Chamber 

Sumber : centralkoi.com 

Gambar : rotary drum filter 

Sumber : centralkoi.com 
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mahasiswa, freelancer, dan komunitas industri kreatif di Kota 

Bandung.  

Menurut penetapan kawasan strategis Nasional dan Provinsi 

Kota Bandung, kawasan Bandung Utara dan kawasan sekitar 

pusat pemerintahan Gedung Sate adalah kawasan yang 

paling potensial dalam pengembangan projek terkait, 

tepatnya di SWK Cibeunying. Hal ini dikarenakan banyaknya 

perguruan tinggi ternama di Kota bandung (ITB, Unpad, 

Unisba, Unpar, dsb). Dengan SDM yang memenuhi, maka 

fungsi dari bangunan ini akan tepat sasaran. Dua kecamatan 

yang berada pada kawasan ini adalah Kecamatan Coblong 

dan Kecamatan Bandung Wetan.  
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Gambar 3.74. Peta rencana struktur ruang Kota bandung 2011-2031 

Sumber:  Perda RTRW Kota Bandung

SWK Cibeunying 
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3.3.1.1. Kecamatan Coblong 

Memiliki luas lahan sebesar 743,308 Ha. Kecamatan  

Coblong  terletak  di wilayah Kota Bandung sebagai 

ibukota Propinsi   Jawa Barat yang terletak di antara 

6o56’24”   (6,941237o)   lintang   selatan   dan 

107o35’48” (107,596611) bujur timur. Secara topografi  

Kecamatan Coblong  terletak  pada ketinggian± 700 

meter di atas permukaan laut (dpl). 

Temperatur   rata-rata   selama   tiga tahun yaitu 

23,50C dan mencapai suhu tertinggi pada Bulan 

September yaitu 30,010C. Sementara   untuk   curah   

hujan   di   Kota Bandung masih cukup tinggi, yaitu 

rata-rata 223.45   mm   dengan   jumlah   hari      hujan 

sebanyak 226 hari selama tahun 2014. 
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Tabel 3.31. Luas Wilayah dan Iklim Kecamatan Coblong 

Tahun 2012 - 2014 

Sumber : Kantor Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika,  

Stasiun  Geofisika  Klas  I Bandung 

Kecamatan Coblong memiliki 6 kelurahan didalamnya, 

antara lain :   

1.   Kelurahan Cipaganti 

2.   Kelurahan Lebak Siliwangi 

3.   Kelurahan Lebak Gede 

4.   Kelurahan Sadangserang 

5.   Kelurahan Sekeloa 

6.   Kelurahan Dago 

Batas – batas dari Kecamatan Coblong adalah : 

- Utara  = Kecamatan Lembang - Kab Bandung  

      Barat 

- Selatan = Kecamatan Bandung Wetan 

- Barat  = Kecamatan Sukajadi dan Kecamatan  

     Cidadap 

- Timur  = Kecamatan Cibeuying Kaler 
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Gambar 3.75. Peta batas dan dan penyebaran Kelurahan di 

Kecamatan Coblong 

Sumber : BPS Kota Bandung 2015 

Menurut RDTRK kota Bandung, Kecamatan Coblong 

memiliki fungsi sebagai kawasan perdagangan, pendidikan, 

perkantoran dan permukiman.  

Badan Puat Statistika Kota Bandung mencatat bahwa 

selama kurun waktu 2013 – 1014, jumlah penduduk 

Kecamatan Coblong terus meningkat. Pada tahun 2015 

jumlah penduduk mencapai 132.002 jiwa, dengan laju 

pertumbuhan 0,5 persen tiap tahunnya. 
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Gambar 3.76. Grafik Jumlah Penduduk Kecamatan Coblong 

Tahun 2015 (Jiwa) 

Sumber : BPS Kota Bandung 2015 

Karakteristik wilayah  Kecamatan Coblong yang 

didominasi oleh sektor pendidikan menjadi daya tarik 

tersendiri bagi pendatang untuk bersekolah dan menetap di 

Kecamatan Coblong dalam satu periode tertentu. 

Potensi lokasi dari kecamatan Coblong adalah : 

a. Merupakan kawasan yang memang dan telah 

direncanakan oleh pemerintah sebagai kawasan 

pendidikan, perkantoran, dan permukiman. 

b. Banyak fasilitas pendidikan telah berdiri di kecamatan 

coblong 

c. Terdapat fasilitas kesehatan didalam kecamatan coblong 

yaitu Rumah Sakit UNPAD dan Rumah sakit khusus ginjal 

Ny. RA Habibie 
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d. Terdapat Fasilitas umum Saraga ITB Swimming Pool di 

dalam kawasan kecamatan coblong 

e. Terdapat Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat yang 

bisa dijadikan sebagai “Landmark” kawasan 

f. Terdapat fasilitas hotel dan kost yang bermacam dan 

berjumlah banyak bagi siswa san mahasiswa sekolah. 

g. Memiliki jalan arteri primer (Jl. Layang Pasupati, Jl. 

Surapati dan Penghulu KH. Hasan Mustofa) , jalan arteri 

sekunder (Jl. Suniaraja, Jl. Lembong, Jl. Veteran, Jl. Asia 

Afrika dan Jl. A.Yani) dan jalan kolektor primer 

h. Fasilitas trasportasi umum sering melewati jalan – jalan di 

Kecamatan Coblong 

i. Daftar Nama Universitas yang berada di Kecamatan 

Coblong antara lain:  

No. Nama Perguruan 
Tinggi 

Alamat Status 

1 Akademi Industri 
Tekstil Bandung 

Cihampelas No 
169 

Swasta 

2 Akademi 
Keperawatan 
Santo Borromieus 

Ir H Juanda 101 Swasta 

3 Akademi 
Pariwisata 
Bandung 

Ir H Juanda No 
335 

Swasta 

4 Akademi 
Perdagangan 
Bandung 

Ir H Djuanda No 
343 

Swasta 

5 Akademi Teknologi 
Telekomunikasi 
Bandung 

Ir H Juanda No 
254 

Swasta 

6 Akbi Indonesia 
Internasional 

Ir H Djuanda No 
343 Rt 05/05 Kel 

Swasta 
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Dago Kec 
Coblong 

7 Institut Teknologi 
Bandung (Itb) 

Jalan Tamansari 
No 64 

Negeri 

8 Institut Teknologi 
Harapan Bangsa 

Dipatiukur 82 Swasta 

9 Institut Teknologi 
Sains Bandung 

Ir H Juanda No 
215 

Swasta 

10 Politeknik 
Indonesia Jepang 

Cisitu Indah No 1 Swasta 

11 Politeknik 
Manufaktur 
Bandung 

Jalan Kanayakan 
21 Dago 

Negeri 

12 Sekolah Tinggi 
Bahasa Asing 
Yapari 

Cihampelas 194 Swasta 

13 Sekolah Tinggi 
Sains Dan 
Teknologi 
Indonesia 

Ir H Djuanda No 
126b 

Swasta 

14 Sekolah Tinggi 
Teknologi Nasional 
Bandung 

Hasanudin No 2 Swasta 

15 Stmik Jabar Dipatiukur No 99 Swasta 

16 Stmik Likmi Ir H Juanda 96 Swasta 

17 Universitas 
Komputer 
Indonesia 

Jl. Dipati Ukur 
No 112-114 

Swasta 

18 Universitas 
Padjadjaran 

Jl. Dipati Ukur 
No 35 

Negeri 

 Tabel 3.32. Daftar Perguruan Tinggi di Kecamatan Coblong 

Sumber : http://www.aksipelajar.com/daftar-alamat-perguruan-

tinggi-kota-bandung.html 

Terdapat juga sekolah dasar sampai dengan 

menengah swasta yang berkelas di kecamatan 

Coblong, antara lain : Yayasan Darul Hikam yang 

mengelola Sekolah SD sampai dengan SMA Daarul 

Hikam  dan  Yayasan  Salman  AL  Farisyi yang  

mengelola  Sekolah  SD  sampai dengan SMA Salman 

Al Farisyi. 
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Tabel 3.33..Daftar jenis pencaharian penduduk Kec. Coblong 

Sumber : BPS Kota Bandung, Coblong Dalam Angka 2015 

Kendala lokasi yang terdapat di kecamatan Coblong : 

a. Kemacetan sering terjadi di kecamatan Coblong yang 

dikarenakan oleh tingkat urbanisasi yang tinggi yang 

terjadi di kota Bandung.  

b. Daerah/Lahan kosong di kecamatan Coblong sudah 

hampir habis 

c. Status kepemilikan tanah masih belum diketahui. 

Apakah sudah dibeli oleh universitas lain seperti ITB, 

UNPAD,dll 

3.3.1.2. Kecamatan Bandung Wetan 
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Gambar 3.77. Peta Kecamatan Bandung Wetan 

Sumber:  BPS Kecamatan Bandung Wetan 

Letak geografis Kecamatan Bandung   Wetan   berada   

di   antara 6.89728 Lintang Selatan dan 107.6096 Bujur 

Timur. Rata- rata ketinggian permukaan tanah di 

Bandung Wetan adalah ± 751 meter diatas permukaan 

laut. Berdasarkan letak geografisnya Kecamatan 

Bandung Wetan terletak di pusat Kota Bandung, 

dengan luas wilayah 339 Ha.  

Batas Wilayah Kecamatan Bandung Wetan :  

 Utara  : Kecamatan Coblong 

 Selatan  : Kecamatan Sumur Bandung 

 Timur  : Kecamatan Cibeunying Kaler 

 Barat   : Kecamatan Cicendo 

Kecamatan Bandung Wetan merupakan   daerah   yang   

sebagian besar didominasi oleh kawasan perdagangan, 
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restoran, hotel dan sektor jasa    dan sebagian kecil 

terdapat pemukiman penduduk. 

Salah satu  tempat yang  cukup dikenal di Kecamatan 

Bandung Wetan adalah kawasan perdagangan Factory 

Outlet dan tersebar pula Cafe dan Restoran yang 

wilayahnya terletak di Jl. RE. Martadinata atau dikenal 

sebagai Jalan Riau. Kawasan ini merupakan salah satu 

kawasan perdagangan dan kuliner yang banyak 

dikunjungi oleh wisatawan pada saat akhir pekan untuk 

berbelanja pakaian dan wisata kuliner. 

 Iklim Kota Bandung cenderung sejuk, hal ini dilatar 

belakangi karena Kota Bnadung terletak di daerah 

cekungan pegunungan. 

 

 

Rata-rata Temperatur                    23,56 0C 

Maksimum Temperatur                 29,85 0C 

Minimum Temperatur                   19,49 0C 

Curah Hujan                                   184,74 mm 

Hari Hujan                                       17,42 hari 

Kecepatan Angin                            4,17 knot 

Penguapan (mm)                            3,89 mm 

Lama Penyinaran Matahari              67 % 

Tekanan Udara (mb)                    924,14 mb 

Kelembaban Nisbi                           74,50 % 
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Tabel 3.34. Rata – rata Suhu dan Kelembaban Udara di Kota 

Bandung  

Sumber :  Badan Meteorologi, Klimatologi dan 

Geofisika, Stasiun Geofisika Klas I Bandung 

 

 

 

 

 

Tabel 3.35. Luas wilayah kelurahan di Bandung Wetan  

Sumber :  BPS Kecamatan Bandung Wetan 

Kecamatan Bandung Wetan juga memiliki beberapa perguruan 

tinggi yang cukup terkenal, antara lain : 

No. Nama Perguruan Tinggi Alamat Status 

1 Akademi Sekretari Manajemen Taruna 

Bakti 

Ll Re Martadinata 

93-95 

Swasta 

2 Sekolah Tinggi Desain Indonesia Jalan Wastukencana 

52 

Swasta 

3 Sekolah Tinggi Hukum Bandung Cihampelas No 8 Swasta 

4 Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia Cihampelas Nomor 

10 

Swasta 

5 Universitas Bandung Raya Ranggagading No 8 Swasta 

6 Universitas Islam Bandung Jalan Tamansari No 

24 

Swasta 

7 Universitas Pasundan Tamansari No 4 – 8 Swasta 

Tabel 3.36. Daftar perguruan yang ada di Kecamatan Bandung Wetan 

Sumber :  http://www.aksipelajar.com 

Kelurahan Luas Wilayah (Ha) 

Tamansari                        102.00 

Citarum                            114.00 

Cihapit                              123.00 

Jumlah                              339.00 
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 Potensi pada Kecamatan Bandung Wetan menurut Data Profil 

Dan Tipologi Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung 

Tahun 2015. 

1. Bidang Pendidikan : 

Bandung Wetan memiliki kurang lebih 83 lembaga 

pendidikan dari TK sampai Perguruan Tinggi. Yang banyak 

diminati oleh Masyarakat Bandung khususnya maupun dari 

Luar Kota Bandung 

2. Bidang Kesehatan 

Banyaknya  Rumah  Sakit yang ada  di  Wilayah  Kecamatan  

Bandung Wetan sangat membantu   masyarakat   dalam   

Perawatan   kesehatan,   sehingga   pada   umumnya 

masyarakat telah memiliki dokter pribadi dalam 

pemeliharaan kesehatannya. 

3. Bidang Kemakmuran  

Ekonomi  Masyarakat Bandung Wetan umumnya Menengah 

keatas dan sebagian besar perekonomian sangat maju 

pesat, hal ini dibuktikan dengan banyaknya Factory Outlet, 

Café, Restoran dan Pusat Perdagangan. 

4. Bidang Lingkungan Hidup  

Penghijauan sudah berjalan   baik, ini dibuktikan dengan 

banyaknya Ruang terbuka hijau, hampir disetiap belokan 

jalan protokol, Pemukiman dan tempat strategis lainnya 
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terdapat Taman Penghijauan serta perilaku Hidup Sehat dan 

bersih sudah banyak dilakukan oleh sebagian besar warga / 

masyarakat. 

5. Bidang Seni Budaya   

Secara   Individu   banyak   warga   masyarakat   Kecamatan   

Bandung   Wetan   yang mempunyai potensi dan berkiprah 

di tingkat Daerah, Nasional dan Internasional melaui Seni 

Suara, Gerak maupun Seni Lukis 

6. Bidang Olah Raga   

Banyak terdapat Sarana Olah Raga mulai dari lapang Tenis, 

Basket, Sepak Bola dan sebagainya. 

 Kompleksitas permasalahan pada Kecamatan Bandung 

Wetan menurut Data Profil Dan Tipologi Kecamatan Bandung 

Wetan Kota Bandung Tahun 2015. 

Prasarana dan sarana Lingkungan  

a. Transportasi  : 

 Terjadinya kemacetan lalu lintas pada ruas jalan yang 

diakibatkan oleh      sarana pemberhentian   ( Halte )  yang  

tidak  memadai  dan  cenderung  tidak  disiplinnya pengguna 

jalan. 

b. Air bersih  
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Air    bersih    yang    sediakan    oleh    PDAM    belum    

menjangkau    seluruh penduduk, sehingga sebagian besar 

penduduk masih mengkonsumsi air sumur. 

c. Drainase dan banjir  

Tidak optimalnya drainase yang ada  mengakibatkan banjir 

cileuncang disaat hujan turun, hal inipun juga ditambah 

dengan adanya penyempitan saluran air yang diakibatkan 

oleh Erosi dan tidak disiplinnya Masyarakat memelihara 

kebersihan lingkungan.  

d. Sanitasi Lingkungan  

Masih  digunakannya  fungsi/  sistim saluran  air  yang  

digabungkan,  yakni  air limbah dengan drainase dengan 

tanpa pengawasan pihak terkait, dilain pihak pengelolaan 

limbah / sampah pun belum sepenuhnya diimbangi   oleh 

sarana/ prasarana yang dimiliki oleh PD. Kebersihan. 

 Kriteria pemilihan lokasi sebagai berikut : 

- Fisik & lingkungan : kondisi topografi relatif datar, daya 

dukung tanah yang baik, tidak merupakan daerah rawan 

bencana.  

- Fasilitas Umum : tersedianya fasilitas umum yang berupa 

fasilitas pendidikan, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi, 

pusat perkantoran, fasilitas olahraga, fasilitas peribadatan, 

fasilitas kesehatan. 
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- Utilitas  : tersedianya jaringan utilitas kota yang berupa 

jaringan air bersih, saluran drainase, jaringan 

telekomunikasi, jaringan listrik, jaringan sampah. 

- Aksesibilitas : tersedianya angkutan umum berdasarkan 

rute angkutan umum serta jumlah terminal angkutan atau 

halte, serta tersedianya jaringan jalan primer maupun 

jaringan jalan sekunder. 

- Karakteristik Lahan & Lingkungan Sekitar : kesesuaian 

fungsi lokasi terhadap peraturan daerah serta kedekatan 

dengan lingkungan kampus, mengingat creative coworking 

space cenderung diperuntukan untuk mahasiswa, 

freelancer, dan komunitas kreatif lainnya, dimana SDM 

kebanyakan anak muda yang berpendidikan.  

Berikut tabel penilaian kriteria pemilihan lokasi creative 

coworking space, sebagai berikut : 

Skoring 1-10 : makin tinggi skor makin baik. 

Kriteria Bobot % Kec 

Coblong 

Kec Bandung 

Wetan 

Fisik & Lingkungan 20  9 8 

Fasilitas Umum 20 9 7 

Utilitas 20 9 7 

Aksebilitas 20 10 7 

Karakteristik Lahan 20 10 8 

Total Penilaian 100 9,4 7,4 
Tabel 3.37. Skoring pemilihan lokasi dalam konteks lingkungan 

Sumber :  Analisis Pribadi 
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3.3.2. Analisis Pemilihan Tapak 

3.3.2.1. Studi Luas Tapak 

a. Regulasi Kecamatan Coblong 

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 50 % 

Koefisien Luas Bangunan (KLB) maksimum 1,8 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimum 25 % 

b. Luas Kebutuhan Tapak 

= (Luas Total Bangunan ÷ KLB) + Luas Area parkir 

= (5206 m2  ÷ 1,8) + 1639,9 m2 

= 2892,1 m2  + 1639,9 m2  = 4586m2 

c. Luas Lantai Dasar 

= KDB 50% x luas kebutuhan tapak 

= 50% x 4586 m2  

= 2293 m2 

d. Luas Ruang Terbuka 

= Luas kebutuhan tapak – Luas lantai dasar 

= 4586 m2  - 2293 m2 = 2293 m2 

e. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

= 25% x Luas ruang terbuka 

= 25% x 2293 m2 

= 573,25 m2 

3.3.2.2. Alternatif Tapak 

 Potensi Alternatif Tapak A  
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- Lokasi : Jl. Japati dan JL. H Hasan, Kelurahan 

Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, 

Jawa Barat. Luas Tapak = 5500 m2 

- Batas Tapak 

Utara : Permukiman dan monumen   

   Perjuangan Rakyat Jawa Barat 

Selatan : Jalan H. Hasan 

Barat : Jalan Lingkungan dan Permukiman 

Timur  : Jalan Japati dan Taman Kota 

 

Gambar 3.78. Tapak Alternatif A Jalan H. Hasan 

Sumber: www.googlemap.com 
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Gambar 3.79. Foto Existing padaTapak Alternatif A 

Sumber: www.googlemap.com & dokumen pribadi 

 

Gambar 3.73. Foto Existing padaTapak Alternatif A 

Sumber: www.googlemap.com & dokumen pribadi 
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ASPEK KEKUATAN ALAMI 

Iklim Beriklim tropis lemba dengan suhu rata-rata berkisar 

antara 25oC - 34oC 

Topografi  Sebagian besar berjenis tanah keras Aluvial 

Hidromorf Grumosol (abu-abu tua) dengan kontur 

relatif datar. 

Vegetasi  Memiliki vegetasi existing berupa pohon trembesi 

dan pohon palem, yang  berada di trotoar sepanjang 

tapak berada, 

Potensi sumber Air Sumber air bersih berasal dari PDAM 

Arah Angin Dominan dari arah tenggara barat laut 

Keadaan Lingkungan Tapak merupakan bekas perumahan kecil yang 

dikelilingi oleh perkantoran dan kampus UNPAD, 

berada di jalan kolektor sekunder.Berada di lahan 

hook dengan pada sisi timur terdapat Jl. Japati 

dengan lebar 8 meter, dan Jl. H.Hasan dengan lebar 

jalan 6 meter  

ASPEK KEKUATAN BUATAN 

Peraturan pemerintah Peraturan Reancana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Kota Bandung tahun 2011-2031 dan Perda Kota 

Bandung No 10 Tahun 2015 tentang RDTR dan PZ 

Kota Bandung Tahun 2015-2035 

Regulasi  KDB maksimum 50 % 

KLB maksimum 1,8 

RTH minimum 25 % 

Ketinggian maksimal : 8 lantai 

GSB Jl. Japati : 4 meter 

GSB Jl. H.hasan : 3 meter 

Fungsi dan Hirarki  Pusat perkantoran, pendidikan, permukiman 

 Pusat pelayanan kota 

 Sub pelayanan kota : perdagangan dan jasa, 

pendidikan, kesehatan, industri, pelayanan 

umum. 
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ASPEK AMENITAS ALAMI 

View  View from site : view yang terlihat dari tapak berupa 

taman, perkantoran, jalan raya, monumen bandung, 

Gedung Sate dan permukiman penduduk. 

View to site : view yang terlihat dari Jl.Japati dan Jl. 

H. Hasan berupa perkantoran, minimarket, dan 

permukiman penduduk, 

Topografi  Sebagian besar merupakan tanah keras jenis 

Aluvial Hidromorf Grumosol (abu-abu tua) 

Air  Curah hujan 223.45   mm  dengan   jumlah   hari      

hujan sebanyak 226 hari / tahun. Tingkat 

kelembaban 77%,. Tekanan udara 923 mb. 

ASPEK AMENITAS BUATAN 

Jaringan Kota / Kawasan  Berada di samping jalan kolektor sekunder 

Jl.Japati dan Jl. H Hasan 

 Akses jalan utama ada di Jl.japati, dapat dicapai 

memalui jalan surapati arteri. 

 Dekat dengan Gedung Sate, Monumen 

Bandung, Kantor Telkon dan Pertamina, Unpad, 

dalam radius 1 km. 

 Terdapat jaringan listrik, telepon, drainase 

tertutup dan sampah. 

Citra Arsitektural Bangunan di sekitar tapak dominan perkantoran, 

universitas, dan permukiman dengan style arsitektur 

modern, jawa, dan kolonial. 

Tabel 3.38. Analisis kekuatan dan amenitas eksisting tapak A 

Sumber :  Analisis Pribadi 

Potensi Alternatif Tapak A : 

- Dekat dengan lokasi beberapa universitas ternama di 

Bandung antara lain ; Unpad, ITB, Unisba, Unpar. 



280 
 

 

Namun jarak terdekat adalah dengan Unpad dalam 

radius ±700 m. 

- Merupakan area perkantoran, namun kondisi di area 

sekitar tapak masih terhitung sepi, intensitas kendaraan 

yang melewati jalan disekitar tapak rata – rata hanya ± 

30-45 kendaraan tiap menitnya. 

- Merupakan kawasan stategis, dimana letak dari tapak ini 

berada dekat dengan perbatasan antara kecamatan 

Coblong dan Bandung Wetan, yang dipisahkan dengan 

jalan layang Pasupati, sebagai jalan Arteri di Kota 

Bandung. 

- Letaknya dekat dengan bangunan penting di Kota 

Bandung seperti Gedung Sate dan Monumen 

Perjuangan Rakyat Jawa Barat dengan jarak radius 

±850 m dari lokasi tapak. Hal ini memudahkan dalam 

pencarian alamat terkait dengan projek. 

- Bebas banjir dan terdapat saluran kota yang mengelilingi 

tapak. 

- Tidak terlalu jauh dari keberadaan coworking lain, 

sehingga konektivitas antar coworking space, 

khususnya untuk hal kolaborasi lebih mudah, karena 

jarak yang tidak jauh antar coworking space di Bandung. 
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- Berada di lahan Hook yang memudahkan dalam 

pencapaian atau sirkulasi menuju tapak. 

Kendala Alternatif Tapak A : 

- Tapak berbatasan dengan permukiman yang cukup 

padat pada sisi utara dan barat. 

 

 

 Potensi Alternatif Tapak B 

- Lokasi : Berada di Jalan Ir. H.Djuanda, Kelurahan 

Lb. Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, 

Jawa Barat. Luas Tapak = 5500 m2 

- Batas Tapak 

Utara : Verde Resto dan persimpangan jalan 

Siliwangi 

Selatan : ATM CIMB Niaga, Dago 

Barat : Pertokoan, Ruko 

Timur  : Jalan Ir. H.Djuanda 
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Gambar 3.81. Tapak Alternatif B Jalan Ir. H.Djuanda 

Sumber: www.googlemap.com 

 

Gambar 3.82. Foto Existing padaTapak Alternatif B 

Sumber: www.googlemap.com & dokumen pribadi 
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 Gambar 3.83. Kondisi situasi existing tapak B 

Sumber: www.googlemap.com 

ASPEK KEKUATAN ALAMI 

Iklim Beriklim tropis lemba dengan suhu rata-rata berkisar 

antara 25oC - 34oC 

Topografi  Sebagian besar berjenis tanah keras Aluvial 

Hidromorf Grumosol (abu-abu tua) dengan kontur 

relatif datar. 

Vegetasi  Memiliki vegetasi existing berupa pohon trembesi, 

yang  berada di trotoar sepanjang tapak berada, 

Potensi sumber Air Sumber air bersih berasal dari PDAM 

Arah Angin Dominan dari arah tenggara barat laut 

Keadaan Lingkungan Tapak merupakan bekas dari ruko dan perumahan, 

berada di jalan kolektor sekunder. Berada Jl. Ir. 

H.Djuanda,  dengan lebar 10 meter.  

ASPEK KEKUATAN BUATAN 

Peraturan pemerintah Peraturan Reancana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Kota Bandung tahun 2011-2031 dan Perda Kota 
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Bandung No 10 Tahun 2015 tentang RDTR dan PZ 

Kota Bandung Tahun 2015-2035 

Regulasi  KDB maksimum 50 % 

KLB maksimum 1,8 

RTH minimum 25 % 

Ketinggian maksimal : 8 lantai 

GSB Jl. Ir. H.Djuanda : 5 meter 

Fungsi dan Hirarki  Pusat perkantoran, pendidikan, permukiman 

 Pusat pelayanan kota 

 Sub pelayanan kota : perdagangan dan jasa, 

pendidikan, kesehatan, industri, pelayanan 

umum. 

ASPEK AMENITAS ALAMI 

View  View from site : view yang terlihat dari tapak berupa 

permukiman, perkantoran, apartment, ruko. 

View to site : view yang terlihat dari Jl. Ir. H.Djuanda 

berupa perkantoran dan permukiman penduduk, 

Topografi  Sebagian besar merupakan tanah keras jenis 

Aluvial Hidromorf Grumosol (abu-abu tua) 

Air  Curah hujan 223.45   mm  dengan   jumlah   hari      

hujan sebanyak 226 hari / tahun. Tingkat 

kelembaban 77%,. Tekanan udara 923 mb. 

ASPEK AMENITAS BUATAN 

Jaringan Kota / Kawasan  Berada di samping jalan kolektor sekunder Jl. Ir. 

H.Djuanda yang juga merupakan jalan utama 

menuju tapak. 

 Dekat dengan, ITB radius 1 km. 

 Terdapat jaringan listrik, telepon, drainase 

tertutup dan sampah. 

Citra Arsitektural Bangunan di sekitar tapak dominan perkantoran, 

universitas, dan permukiman dengan style arsitektur 

modern, jawa, dan kolonial. 

Tabel 3.39. Analisis kekuatan dan amenitas eksisting tapak B 
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Sumber :  Analisis Pribadi 

Potensi Alternatif Tapak B : 

- Dekat dengan lokasi beberapa universitas ternama di 

Bandung antara lain ; Unpad, ITB, Unisba, Unpar. 

Namun jarak terdekat adalah dengan ITB dalam radius 

±1,1 km dan jarak tempuh 3 menit dengan kendaraan 

bermotor. 

- Merupakan area perkantoran, dengn kondisi di area 

sekitar tapak masih terhitung cukup padat, intensitas 

kendaraan yang melewati jalan disekitar tapak rata – rata 

hanya ± 60-70 kendaraan tiap menitnya. 

- Merupakan kawasan stategis, dimana letak dari tapak ini 

berada jalan Ir. H Djuanda yaitu jalan arteri di Kota 

Bandung. Dengan begitu letak alamat pada tapak ini 

mudah diketahui. 

- Bebas banjir dan terdapat saluran kota di depan tapak. 

- Tidak terlalu jauh dari keberadaan coworking lain, 

sehingga konektivitas antar coworking space, 

khususnya untuk hal kolaborasi lebih mudah, karena 

jarak yang tidak jauh antar coworking space di Bandung. 

Kendala  Alternatif Tapak B : 

- Dekat dengan traffic light, pada jam- jam sibuk,. Kondisi 

jalan cukup macet. 
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- Kebisingan Cukup tinggi karena barrier hidup berupa 

pohon di trotoar depan tapak berjarak renggang, 

sehingga barrie tidak bekerja maksimal dalam 

menyaring kebisingan. 

 Berikut tabel dalam pemilihan tapak untuk projek 

creative coworking space, sebagai berikut : 

Skoring 1-10 : makin tinggi skor makin baik. 

Kriteria Bobot % Tapak A Tapak B 

Jaringan 

infrastruktur dan 

utilitas lingkungan  

25 8 9 

Berada pada area 

perkantoran dan 

perguruan tinggi 

30 9 8 

Aksebilitas di 

dalam tapak dan 

luar tapak 

25 10 8 

Keadaan 

lingkungan sekitar 

20 9 9 

Total Penilaian 100 9,3 8,45 

Tabel 3.40. Pemilihan alternatif berdasarkan kekuatan, amenitas, 

potensi dan kendala 

Sumber :  Analisis Pribadi 
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