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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

  

4.1. Konsep Program 

4.1.1. Aspek Citra 

  Citra arsitektural yang ingin dibangun pada projek 

“creative coworking space di Bandung” ini adalah sebuah 

mewujudkan ruang kerja kreatif, yang 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 dan terbuka. Warna yang dipilih adalah warna- warna 

yang dapat memicu semangat bekerja dan mendorong 

kekreatifan.  

  Bukan hanya warna aspek yang perlu diperhatikan 

dalam menciptakan ruang kreatif yaitu penerangan, suhu 

udara, kebisingan, ruang gerak dan faktor keamanan. 

  Sedangkan konsep industrial modern ditampilkan 

untuk memperkuat karakter ruang workshop dengan berbagai 

studio di dalamnya. 
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4.1.2. Aspek Fungsi 

  Creative coworking space memiliki fungsi utama 

sebagai ruang kerja kreatif dengan sistem sewa dimana 

siapapun dari berbagai keahlian dapat menyewa dan 

berkolaborasi didalamnya dengan orang - orang lintas profesi.  

Creative coworking space menjadi wadah dan tangan 

transparan bagi enterpreneur (startup), mahasiswa, UMKM 

lokal, freelancer, desainer, bloger, writter, arsitek, seniman, 

dan para pelaku industri kreatif lainnya untuk dapat bertemu, 

saling berkenalan dan berlanjut pada kerjasama membentuk 

startup baru yang bergerak dalam industri kreatif. Memiliki 

fasilitas utama antara lain ; public space, virtual office, event 

space, private space, meeting room, auditorium kap.200 org, 

classroom, idea room, workshop space. Sebagai pelengkap 

fasilitas utama, bangunana ini juga dilengkapi dengan 

beberapa fasilitas penunjang seperti guest house, 

perpustakaan mini, playground space, design store, outdoor 

space dan cafetaria. Pemilihan lokasi pada perencanaan 

fungsi bangunan ini dipilih pada wilayah dengan banyak 

universitas di dalamnya, karena salah satu sasaran utama 

creative coworking space adalah para mahasiswa dengan 

sejuta kekreatifan di milikinya. 
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4.1.3. Aspek Teknologi 

  Pemanfaatan teknologi pada bangunan ini difungsikan 

sebagai penunjang kinerja bangunan dalam memenuhi aspek 

kenyamanan, keamanan, dan keindahan arsitektur. Beberapa 

sistem teknologi yang diterapkan antara lain ; LED dancing 

facade, pintu kontrol otomatis, touchscreen public interactive 

information, surface skimmer. 

 

4.2. Tujuan Perancangan, Faktor Penentu Perancangan, Faktor 

Persyaratan Perancangan 

4.2.1. Tujuan Perancangan 

  Creative coworking space ini memiliki beberapa tujuan, 

antara lain : 

 Memfasilitasi para pelaku yang terdiri dari berbagai latar 

belakang dan bidang keahlian, agar mereka dapat bertemu, 

berdiskusi dan berkolaborasi menciptakan ide kreatif baru 

yang inovatif dan memiliki nilai ekonomis tinggi. 

 Dari diskusi tersebut masing- masing pelaku diskusi akan 

mendapatkan berbagai macam informasi baru, yang dapat 

memperluas wawasan para pelaku diskusi. 

 Setelah ide kreatif berbuah karya,  maka mereka perlu 

media exposure untuk mengenalkan hasil karyanya, oleh 

karena itu creative coworking space menyediakan 
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beberapa fasilitas seperti, design store, event space, 

ataupun auditorium, untuk mereka mengenalkan dan 

menjual hasil karyanya. 

 Ketika karya suatu startup tersebut sudah dikenal dan 

dipasarkan oleh khalayak umum, maka hal tersebut 

mendorong terciptanya ide kreatif yang lain. Sehingga pada 

akhirnya, para pelaku strartup ini akan dapat bersaing, 

dalam skala Asia bahkan Internasional, guna mendorong 

terciptanya Indonesia ekonomi kreatif, dalam bidang 

industri kreatif. 

4.2.2. Faktor Penentu Perancangan  

  Dalam melakukam perancangan banguanan creative 

coworking space terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi perancangan :  

a. Sasaran pelaku 

Sasaran pelaku pada bangunan ini, sangat berpengaruh 

terhadap penentuan fasilitas apa saja, yang ada di dalam 

bangunan, serta penentuan harga sewa yang ditetapkan 

dalam creative coworking space ini. 

b. Aktivitas pelaku 

Aktivitas pelaku pada fungsi bangunan mempengaruhi 

bagaimana pola sirkulasi pelaku dan bagimana 

tatananruang yang direncanakan. 
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c. Jadwal operasional 

Jadwal kegiatan mempengaruhi bagaimana bangunan 

arsitektur akan merespon keadaan siang dan malam, 

yang mempengaruhi kenyaman aktivias orang di 

dalamnya. 

d. Persyaratan ruang 

Setiap ruangan pada bangunan ini memiliki persyaratan 

ruang masing – masing, guna mencapai kenyamanan 

thermal bagi penghuninya. 

e. Regulasi / peraturan daerah  

Rancangan arsitektur harus sesuai dengan kaidah 

regulasi yang berlaku, guna menghindari penggusuran 

atau tidak diberikannya perijinan membangun akibat 

melanggar aturan pemerintah yang sudah ditetakan 

dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota 

Bandung. 

f. Kondisi, potensi dan kendala pada tapak 

Analisa mengenai kondisi existing tapak merupakan hal 

yang sangat perlu dilakukan. Dalam analisa dlakukan 

penelitian mengenai jenis tanah, kekuatan tanah, latar 

belakang tanah, dokumentasi area sekeliling tapak, dll. 

Ketika data dan analisis sudah selesai, maka tugas 
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arsiteklah untuk memaksimalkan potensi dan 

meminimalkan kendala yang ada. 

g. Tema perancangan 

Penekanan desain yang dilakukan perancang, akan 

mempengaruhi bagaimana karakter bangunan tersebut 

tercipta. Pemilihan tema yang tepat, akan mempermudah 

terciptanya citra arsitektur yang sesuai dengan fungsi 

bangunannya. 

4.2.3. Faktor Persyaratan Perancangan 

4.2.3.1. Persyaratan Arsitektural 

 Dalam perancangan ruang luar maupun dalamnya 

harus meyesuaikan dengan permasalahan dan 

kebutuhan penghuni. 

 Bangunan harus dapat memiliki citra yang sesuai 

dengan fungsinya sebagai creative coworking space. 

 Bangunan memiliki tatanan, ruang, dan bentuk yang 

saling berintegrasi dalam sirkulasi indoor maupu 

outdoor. 

 Memiliki konsep bangunan yang jelas sehingga 

keindahan arsitekturnya dapat dinikmati secara 

umum. 

 Suasana interior bangunan yang dapat meningkatkan 

kekreatifan pengguna bangunan. 
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 Tatanan perabot yang sifatnya movable, agar dalam 

kala tertentu perabot dapat ditata ulang dengan 

berbagai tatanan yang variatif. 

 Perhatian lebih terhadap pemilihan warna, bentuk dan 

suasana di dalam bangunan yang dapat meningkatkan 

gairah dalam berkreasi dan berinovasi saat bekerja di 

dalam creative coworking space. 

4.2.3.2. Persyaratan Bangunan 

 Pemilihan struktur bangunan harus sesuai dengan 

analisa struktur bangunan yaitu banguanan dengan 

jumlah lantai 3-4 lantai. 

 Pemilihan modul struktur harus tepat agar tidak terjadi 

sisa ruang yang tanggung (ruangan mati) . 

 Pemilihan material yang sesuai dengan keadaan iklim 

setempat. 

 Memiliki jaringan utilitas serta mekanikal elektrikal 

bangunan yang jelas dan terpisah dari jangkauan 

publik. 

 Siasat akustik pada ruang tertentu, seperti halnya 

auditorium dan ruang musik. 

 Pencahayaan, bukaan dan penghawaan yang sesuai 

dengan karakter fungsi ruang. 
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4.2.3.3. Persyaratan Lingkungan 

 Lingkungan sekitar tapak harus kondusif, tanang, 

terdapat view alami yang baik dan mudah dijangkau 

untuk mempermudah mobilitas pengguna.  

 Lahan harus sesuai dengan peraturan pemerintah 

mengenai fungsi guna lahan perkantoran dan 

pendidikan. 

 Merupakan lingkungan yang strategis, dekat dengan 

ikon kota Bandung, guna mempermudah pencapaian 

alamat bangunan ini. 

 Terjangkau oleh beberapa aspek utilitas seperti air 

bersih PDAM, jaringan listrik, dan jaringan telepon. 

 Terdapat sarana transportasi yang melewati tapak, 

dengan jalan yang cukup labar. 

 Perancangan harus memperhatikan lingkungan sekitar 

tanpa merusak, dan tetap mempertahankan vegetasi 

yang ada.  

 

4.3. Program Arsitektur 

4.3.1. Program Kegiatan 

Kegiatan pada craetive coworking space, dikelompokan 

menjadi 4 kategori yaitu ; kegiatan utama, kegiatan 

penunjang, kegiatan pengelolaan , kegiatan pelayanan publik. 
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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  

- Melakukan 

Rapat (meeting) 

- Makan/minum 

Penyewa (member/ non 

member) : 

startup, pelaku industri 

kreatif, freelancer, 

komunitas, entrepreneur, 

UMKM lokal, mahasiswa, 

designer, arsitek, hingga 

seniman 

- Receptionist & 

lobby 

- Private office 

- Meeting room 

- Virtual office 

Privat 

- Mengarahkan 

penyewa ke 

tempat bekerja 

- Maintenance 

software 

Pengelola 

(host, host, IT specialist) 

Workshop  - Berfoto action 

- Membuat film 

pendek 

Penyewa (member/ non 

member) : 

startup, pelaku industri 

kreatif, freelancer, 

- Workshop 

(studio foto / 

film, studio art, 

studio keramik, 

Publik 
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- Membuat 

kerajinan (craft, 

keramik) 

- Menciptakan 

karya seni 

- Mendesain 

rancangan 

busana 

- Bermusik, 

rekaman 

- Mengeprint & 

fotocopy 

- Membuat 

MockUp 

komunitas, entrepreneur, 

UMKM lokal, mahasiswa, 

designer, arsitek, hingga 

seniman 

studio craft, 

studio maket, 

studio fashion, 

studio musik), 

- 3D printer 

- Laser cutting 

- Textile printer 

- Menyiapkan 

keperluan 

studio 

- Mendampingi, 

mentoring 

penyewa 

Pengelola 

(host, videographer) 

Pameran 

karya  

- Melihat 

pameran, 

berfoto, dan 

bertanya,  

 

Penyewa (member/ non 

member) : 

startup, pelaku industri 

kreatif, freelancer, 

komunitas, entrepreneur, 

UMKM lokal, mahasiswa, 

designer, arsitek, hingga 

seniman 

Pengunjung 

- Event space 

 

Publik 

- Menyiapkan 

keperluan 

pameran 

Pengelola 

(event manager, IT 

specialist, videographer) 



297 
 

 

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 

- Menyiapkan 

keperluan 

seminar 

 

Pengelola 

(host ,IT specialist, 

videographer) 

 

KEGIATAN PENUNJANG 

Kategorisasi 

Kegiatan 
Aktivitas Pelaku Fasilitas 

Sifat 

Kegiatan 
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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 

- Menyimpan 

stock makanan 

- Memasak 

makanan 

Penyewa (member/ non 

member) : 

startup, pelaku industri 

kreatif, freelancer, 

komunitas, entrepreneur, 

UMKM lokal, mahasiswa, 

designer, arsitek, hingga 

seniman 

Pengunjung  

- Cafetaria 

- Dapur  

- Pantry  

- Gudang 

- Loading dock 

- Lemari 

pendingin 

Publik 

 - Menjual makan, 

snack, minuman 

Pengelola 

(staff cafetaria) 

  

Penginapan  - Menginap 

sementara 

Penyewa (member/ non 

member) : 

- Receptionist & 

lobby 

Publik 
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- Makan & minum 

- Mencucikan 

pakaian 

 

startup, pelaku industri 

kreatif, freelancer, 

komunitas, entrepreneur, 

UMKM lokal, mahasiswa, 

designer, arsitek, hingga 

seniman 

Pengunjung 

- Guest house 

- Cafetaria  

- Laundry  

 

 - Melayani 

administrasi 

penginapan 

Pengelola 

(receptionist guest 

house) 

-   

 

KEGIATAN PENGELOLAAN 

Kategorisasi 

Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas 

Sifat 

Kegiata

n 

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 
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Sistem 

Operasional  

 

- Menangani 

komunikasi 

internal dan 

eksternal 

perusahaan 

- Mengelola 

anggaran 

pengeluaran 

perusahaan & 

membuat 

rinciannya 

- Bertanggung 

jawab atas 

event yang 

berlangsung di 

creative 

coworking 

space 

- Mengawasi 

kinerja staff 

- Communication 

manager 

- Operation manager 

- Event manager 

 

- Ruang 

Communicatio

n manager 

- Ruang 

Operation 

manager 

- Ruang Event 

manager 

- Loker  

 

Privat 

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 

- Videographer  - Ruang 

videographer 

Semi 

Privat 
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- Membantu 

operasional 

studio foto dan 

film 

 

Sekretaris 

dan 

keuangan 

- Membantu CEO 

dan GM dalam 

pekerjaan teknis 

- Menerima dan 

menyimpan 

dana dari 

berbagai 

sumber 

- Melaporkan 

berkas 

administrasi ke 

pimpinan 

perusahaan 

- Sekretaris 

- Bendahara 

- Administrasi 

accounting 

- Ruang 

sekretaris 

- Ruang 

keuangan 

- Loker   

Privat  

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 

Servis 
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- Penampungan 

sampah 

sementara 

- Janitor 

- R. Cleaning 

service 

- Loker 

 

KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK 

Kategorisasi 

Kegiatan 
Aktivitas Pelaku Fasilitas 

Sifat 

Kegiatan 

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 
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- 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 4.1. Pengelompokan program kegiatan creative coworking space 

Sumber :  analisa pribadi 

4.3.2. Program Besaran Ruang dan Kebutuhan Luas Tapak 

a. Luas Bangunan 

Total luas bangunan (LB) = (Luas kegiatan utama + 

penunjang + pengelolaan + pelayanan publik) 

LB = 2960,7 + 1334,43 + 583,92 + 36,95 = 5206 m2 

b. Luas Lahan Parkir   

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

c. Luas Tapak  

 Regulasi Kecamatan Coblong 

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 50 % 

Koefisien Luas Bangunan (KLB) maksimum 1,8 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimum 25 % 

 Luas Kebutuhan Tapak 

= (Luas Total Bangunan ÷ KLB) + Luas Area parkir 
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= (5206 m2  ÷ 1,8) + 1639,9 m2 

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

 Luas Lantai Dasar 

= KDB 50% x luas kebutuhan tapak 

= 50% x 4586 m2  

= 2293 m2 

 Luas Ruang Terbuka 

= Luas kebutuhan tapak – Luas lantai dasar 

= 4586 m2  - 2293 m2 = 2293 m2 

 Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

= 25% x Luas ruang terbuka 

= 25% x 2293 m2 

= 573,25 m2 

4.3.3. Program Sistem Struktur dan Enclosure Bangunan 

PROGRAM STRUKTUR 

Sistem Struktur Utama 

Rangka kaku & Inti 

Bangunan (Rigid Frame 

and Core) 

Sistem struktur ini dipilih karena 

bangunan ini menggunakan core 

untuk karena terdapat akses vertikal 

menerus berupa lift, toilet,dll. Selain 

itu banyak terdapat beberapa ruangan 

dengan sistem modular. 

Struktur Bawah (Sub Struktur)  
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Pondasi 

 Pondasi utama menggunakan sumuran, karena pada 

pelaksanaan tidak menimbulkan kebisingan, tidak 

diperlukan alat berat . 

 Pondasi Footplat digunakan pada beberapa fungsi 

bangunan penunjang yang mempunyai ketinggian 

rendah  

Struktur Atas (Upper Struktur) 

Kolom 

 Kolom menggunakan kolom dari beton bertulang 

dimana ukurannya menyesuaikan kekuatan tinggi 

bangunan. Kelebihannya adalah memiliki kekakuan 

yang kuat, cepat dalam pelaksanaan dan modul 

dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Pada fungsi 

bangunan tertentu, menggunakan kolom baja untuk 

memperkuat konsep industrial modern yang ingin 

ditampilkan. 

Plat 

Lantai 

 Plat lantai menggunakan struktur lantai beton 

bertulang. 

 Beberapa tempat menggunakan plat lantai dengan 

waffle system 

 Tebal minimal 12 cm dan 7 cm untuk atap 

 Untuk ukuran tulangan menyesuaikan dengan 

bentang kolom dan pembebanan merata 

 Tulangan minimal 25 mm atau D 

Balok 

 Balok lantai pada bangunan ini menggunakan 

struktur beton bertulang dengan system two way slab 

karena bisa menyesuaikan bentuk yang tidak 

beraturan atau tidak typical 

 Untuk ukuran penampang balok menyesuaikan 

dengan bentang kolom. 

 Sebagian dari fungsi bangunan menggunakan balok 

baja.  
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PROGRAM ENCLOSURE 

Penutup Lantai 

 Plester expose untuk area outdoor, semi outdoor, workshop, dan 

dapur / pantry, cafetaria 

 Karpet untuk ruang  seperti, meeting room, virtual office, private 

office, auditorium, studio musik, idea room 

 Keramik untuk area pengelola, toilet / lavatory 

 Parquet untuk public space, event space, design store, guest 

house. 

Dinding 

 Untuk pengisi struktur dinding menggunakan bata ringan (hebel) 

pada eksterior bangunan. 

 Untuk penyekat ruang menggunakan partisi berbahan, 

kalsiboard, grc, kaca. 

 Untuk kusen menggunakan UPVC agar dapat meredam 

kebisingan  

 Doubel Glass Windows pada kacanya karena dapat meredam 

hawa panas dan kebisingan dari luar 

 Penggunaan secondary skin atau cladding sebagai pembentuk 

elemen fasad bangunan. 

Plafond 

 Plafond akustik untuk ruang dengan kebutuhan khusus dalam 

hal suara, yaitu studio musik, auditorium, pengelola. 

 Plafond PVC dan gypsumboard untuk area publik  

Atap  

 Pada atap bangunan menggunakan atap dak beton bertulang 

yang memiliki tebal minimum 7cm 
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 Atap dak beton dipilih karena di atasnya bisa dimanfaatkan roof 

garden dan fasilitas servis seperti peletakan roof tank, cooling 

tower, dll 

 Untuk canopy menggunakan roof glass 

Tabel 4.2. Program Sistem Struktur dan Enclosure Bangunan 

Sumber: https://cvastro.com/ac-daikin-vrv-system.htm 

 

4.3.4. Program Sistem Utilitas 

Sistem Jaringan Air Bersih  

 Down Feed 

system 

 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. Karena sistem ini menjamin 

ketersediaan air di dalam bangunan. 

Kedalaman deep well 50 - 100 meter. 

 Volume air yang dibutuhkan tiap harinya 

11.295 liter. Dengan perbandingan 30% 

untuk rooftank dan 70% untuk groundtank 

Sistem Pengolahan Limbah 

 Sistem two pipe 

 Grey Water 

 Grease water 

 Air Hujan 

 Black Water 

 jaringan air kotor (air tinja, air sabun, dan 

lain-lain) dialirkan dengan pipa yang 

berbeda berdasarkan jenisnya. 

 Melalui proses bio filtration 

 Menggunakan alat perangkap minyak 

pada dapur (grease trap) 

 Ditampung ke groundtank untuk keperluan 

siram tanaman dan flush toilet. 

 Black water diolah dengan cara 

diendapkan dan di urbani oleh bakteri. 
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Kebutuhan biotank adalah 1 buah biotank 

dengan ukuran 32 m2 dengan dimensi 

2,5m x 7m x 2,1m 

Sistem Pengolahan Sampah 

 Menggunakan 

shaft sampah 

 Ditampung dan dipilah untuk dimanfaatkan 

kembali. Produksi sampah dalam sehari, 

dalam keadaan penuh 403,5 kg. 

Sistem Pemadam Kebakaran 

Penanggulangan Pasif 

 Tangga darurat  

 Pintu darurat 

 Smoke detector 

,sprinkler, flame 

detector 

 Terbuat dari beton, berada pada core 

bangunan, dengan lebar minimal 120 cm, 

dengan hand rail kuat setinggi 1,1 m, 

aantrede min. 28 cm, opterede mak. 18 

cm. 

 Lebar pintu darurat 90-120cm, dengan 

jarak antar pintu darurat 20-40 m.  

 Dengan sistem otomatis Dry riser system 

Penanggulangan Aktif 

 APAR 

 Hydrant 

 

 Alat pemadam berupa tabung yang berisi 

zat kimia penempatan setiap 20-25 m. 

 Menggunakan air yang mengandung 

busa.  

 Menggunakan box hydrant, selang serta 

nozzle 

Sistem elektrikal 
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 PLN 

 Genset 

 

Sistem Telekomunikasi 

 ST. Internal 

 ST. Eksternal 

 Jaringan telepon (intercom), fax, jaringan 

audio sentral, maupun walky talky, sistem 

alamat publik (public address system). 

 Internet dengan kecepatan mencapai 100 

mbps untuk area privat seperti : privat 

office, virtual office, pengelola. 

 Internet dengan kecepatan mencapai 300 

mbps untuk area publik. 

 Jaringan telepon (interlokal) dan jaringan 

internet dengan fiber optic. 

Sistem penghawaan 

Penghawaan Alami 

 Cross ventilation 

 Lubang angin 

 Bukaan dengan peletakan zig-zag. 

 Rooster pada arah angin datang 

Penghawaan Buatan 
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 Exhaust Fan 

 Air conditioner 

(AC) 

 Digunakan pada ruang yang 

menghasilkan limbah udara pada area 

servis, seperti toilet / lavatory, dapur, dll. 

 Menggunakan indirect cooling dengan 

sistem AC VRV (Variable Refrigerant 

Volume). Kebutuhan daya 204,08 KW 

Sistem Pencahayaan 

 Pencahayaan 

Alami 

 Pencahayaan 

Buatan 

 Skylight, penggunaan material transparan 

berupa kaca, polycarbonate, ataupun 

glassblock. 

 Lampu TL untuk area pengelola dan 

servis. Lampu halogen untuk kebutuhan 

studio foto danfilm. Lampu LED untuk 

down light, spot light,track light, wall 

washer, valance lighting, core lighting. 

 Daya yang dibutuhkan tiap hari 140.305 

watt 

 Daya yang dibutuhkan tiap bulan 

4.209.150 watt 

Sistem Sirkulasi Vertikal 

 Lift pengunjung 

 Lift barang 

 Tangga sirkulasi 

 Ramp  

 Menggunakan 2 lift penumpang bertipe 

motor penggerak dengan kapasitas 

maksimal 15 orang, merk KONE N Mini 

Space 

 1 lift cargo dengan ukuran Panjang 2 

meter x Lebar 1,8 meter x Tinggi 2 meter, 

Ex Jepang, kapasitas 2 Ton. Untuk 

transportasi vertikal barang dan stock. 

 Tangga sirkulasi minimal mempunyai lebar 

160 cm. 
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 Untuk kaum difabel dengan kemiringan 

maksimal 1:12 

Sistem Keamanan 

 SK. Aktif  Petugas security 

 SK. Pasif 

 Sistem CCTV 

 Aceess card 

 Stand Metal detector 

 Kebutuhan listrik pada sistem keamanan 

26.030 watt 

Sistem Penangkal Petir 

 Berbasis sistem 

ESE (Early 

Screamer 

Emision) 

 Melepaskan ion dalam jumlah besar ke 

lapisan udara sebelum terjadinya 

sambaran petir  

 Lebih hemat dan pemasangan yang 

mudah 

 Radius 150 m 

Sistem Pemanfaatan Teknologi 

 LED Dancing 

Facade 

 

 menggunakan material double low-e glass 

di belakang layar LED, sebagai elemen 

fasade bangunan 

 Penggunaan 

sistem FTTB 

sebagai sistem 

komunikasi dan 

data pada 

apartemen 

 Penggunaan sistem keamanan CCTV 

 Penggunaan sistem komunikasi & data 

transfer dengan skala gigabyte 

 Penggunaan sistem elektronik untuk 

keamanaan gedung seperti access card 

pada pintu unit sewa yang bersifat privat. 

 Penerapan lampu dengan sensorik pada 

unit sewa office. 
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 Menggunakan 2 provider Indohome dan 

Myrepublic dengan sistem switch. 

 Touchscreen 

Public Interactive 

Information 

 

 Akses pelayanan informasi pengunjung 

yang disampaikan melalui layar 

interactive. 

 Filter mekanis 

untuk 

pembersihan 

kolam ikan  

 

 Menggunakan metode skimmer dengan 

cara menambahkan air pada kolam maka 

kotoran mengapung akan keluar dan 

dibuang melalui surface skimmer. 

Tabel 4.3. Program Sistem Utilitas 

Sumber: https://cvastro.com/ac-daikin-vrv-system.htm 

 

4.3.5. Program Sistem Sewa Creative Coworking Space 

Harga  Sewa Fasilitas 

Prasarana Member Non Member 

Public space 

- Rp. 60.000 / hari , 

@ 1 orang 

- Rp. 100.000/ hari, 

@ 2 orang 

- Rp. 140.000/ hari, 

@ 3 orang 

- Rp. 180.000/ jam, 

@ 4 orang 

- Rp. 70.000/ hari, @ 

1 orang 

- Rp. 120.000/ hari, 

@ 2 orang 

- Rp. 160.000/ hari, 

@ 3 orang 

- Rp. 200.000/ hari, 

@ 4 orang 

- Akses internet 

kecepatan tinggi  

- Bekerja  di public area 

& outdoor  

- Gratis minuman kopi & 

teh di Pantry. 

- Loker  

- untuk member diskon 

sewa meeting room - Rp. 250.000 / 

minggu,@ 1 orang 

- Rp. 400.000 / 

minggu,@ 2 orang 

- Rp. 550.000 / 

minggu,@ 3 orang 

- 
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- Rp. 800.000 /  

minggu,@ 4 orang 

- Rp. 700.000 / 

bulan,@ 1 orang 

- Rp. 1.000.000 / 

bulan,@ 2 orang 

- Rp. 1.300.000 / 

bulan,@ 3 orang 

- Rp. 1.500.000 /  

bulan,@ 4 orang 

- 

 Khusus pelajar dan mahasiswa diskon 30%, dengan syarat 

menunjukan kartu pelajar atau kartu mahasiswa.  

 Bagi member mingguan, bulanan, tahunan, durasi kerja 3 jam tiap 

harinya, dan terjadwal sesuai kesepakatan diawal.  

 Member akan diberi id card sebagai akses masuk kedalam creative 

coworking space. 

 Syarat member yaitu pernah menyewa minimal 3 kali pada space 

yang disewakan, penyewa bukan member akan diberi sebuah 

semacam card, yang dapat diperlihatkan sebagai bukti bahwa 

sebelumnya pernah menyewa (sebagai syarat menjadi member) 

Meeting Room 

- Rp. 200.000 /  3 

jam,@6 orang 

- Rp. 350.000 /  6 

jam,@6 orang 

- Rp. 250.000 /  3 

jam,@6 orang 

- Rp. 400.000 /  3 

jam,@6 orang 

LCD, flip chart, marker, 

catatan pad, pen, akses 

internet kecepatan tinggi, 

dan gratis air minum,teh, 

kopi, 

Auditorium 

- Rp.2.500.000 / 3 

jam, Kap. @200 

orang 

 

-  Rp. 3.000.000 / 3 

jam, Kap. @200 

orang 

Screen dan proyektor,flip 

chart, white board, 

marker,pen, white water, 

internet kecepatan tinggi, 
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sound system, +3mic, 

sofa & meja untuk 

pembicara 

Privat Office 

- Rp. 5.000.000 / 

bulan, 

Kap. @18 orang 

- Rp. 45.000.000 / 

tahun, 

Kap. @18 orang 

- 

- Internet kecepatan 

tinggi,  

- layanan penanganan  

surat & dokumen,  

- Stasiun Kerja,  

- 24/7 akses,  

- 12 jam penggunaan 

ruang pertemuan gratis, 

 - Gratis white water, 

kopi, dan teh di pantry,  

- LCD, flip chart, white 

board, marker, pen, 

white water, 

Virtual Office 

- Rp. 3.000.000 / 

bulan, 

Kap. @ 8 orang 

- Rp. 30.000.000 / 

tahun, 

Kap. @ 8 orang 

- 

-  Alamat bisnis  

- Layanan penanganan  

surat & dokumen 

-  Surat domisili 

-  Meeting room 

-  Akses ke workstation 

- Internet kecepatan 

tinggi 

- Nomor telepon khusus 

Event Space 

Rp. 1.200.000/ hari, 

Kap. @ 10 orang,  

Rp. 1.500.000/ hari, 

Kap. @ 10 orang, 

ukuran ruang 4x6 

meter 

- Event space ukuran 

ruang 4x6 meter 

- Internet kecepatan 

tinggi 
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- 2 mic and sound 

system 

- LCD  

Idea room 

- Rp. 250.000/ 3 jam, 

Kap. @ 8 orang 

- Rp. 400.000/ 6 jam, 

Kap. @ 8 orang 

- Rp. 3.000.000/ 3 

jam (bulanan, 20 

kali pertemuan) 

Kap. @ 8 orang 

- Rp. 300.000/ 3 jam, 

Kap. @ 8 orang 

- Rp. 450.000/ 6 jam, 

Kap. @ 8 orang 

- 

- Ruangan 4 x 4, meja, 

kursi. 

- Akses ke pantry 

- Internet kecepatan 

tinggi 

- Clip chart, white board. 

Classroom 

- Rp. 250.000/ 3 jam, 

Kap. @ 20 orang 

- Rp. 400.000/ 6 jam, 

Kap. @ 20 orang 

 

- Rp. 300.000/ 3 jam, 

Kap. @ 20 orang 

- Rp. 450.000/ 6 jam, 

Kap. @ 20 orang 

- Rp. 3.500.000/ 3  

 

Screen dan proyektor,flip 

chart, white board, 

marker, pen, internet 

kecepatan tinggi, sound 

system, +1mic, gratis 

white water 

- Rp. 3.200.000 / 3 

jam (bulanan 12 kali 

pertemuan) , 

Kap. @ 20 orang 

- 

- Rp. 5.000.000 / 3 

jam x 24 hari 

(bulanan), 

Kap. @ 20 orang 

- 

Workshop 

Studio Foto & Film 

Studio Foto 

- Rp. 175.000/ 1 jam, 

Kap. @max 10 orang 

- Rp. 200.000/ 1 jam, 

Kap. @max 10 orang 

- photo space 

- lampu visico 

- lampu tronik 
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- Rp. 125.000 untuk 

jam berikutnya , 

Kap. @max 10 orang 

- Rp. 150.000 untuk 

jam berikutnya , 

Kap. @max 10 orang 

- R. Ganti + makeup 

- stop kontak 

- Rp. 50.000/ 1 jam, 

Sewa camera 

- Rp. 75.000/ 1 jam, 

sewa camera + 

photographer 

- Rp. 50.000/ 1 jam, 

Sewa camera 

- Rp. 100.000/ 1 jam, 

sewa camera + 

photographer 

- fotographer 

- photography set 

- photo space 

- R. Ganti + makeup 

- stop kontak 

Studio Film 

- Rp. 400.000/ 1 jam, 

Kap. @max 10 orang 

- Rp. 250.000 untuk 

jam berikutnya , 

Kap. @max 10 orang 

- Rp. 450.000/ 1 

jam, Kap. @max 10 

orang 

- Rp. 300.000 untuk 

jam berikutnya ,Kap. 

@max 10 orang 

- mentor videographer 

- kamera, tripod 

- slider dolly 

- lensa + filter 

- rig 

- lighting + audio 

- stop kontak (laptop + 

software) 

Studio Art & Keramik 

Studio Art 

- Rp. 75.000/ 3 jam, 

@ 1 orang 

- Rp. 125.000/ 6 jam, 

@ 1 orang 

- Rp. 100.000/ 3 jam, 

@ 1 orang 

- Rp. 150.000/ 6 jam, 

@ 1 orang 

- meja kerja 

- peralatan art 

- meja palet 

- spot light 

- loker 

- kompresor 

- akses pantry 

- Rp. 1.500.000/ 3 

jam (bulanan 20 kali 

pertemuan), 

@ 1 orang 

- 

Studio Keramik 

- Rp. 75.000/ 3 jam, 

@ 1 orang 

- Rp. 125.000/ 6 jam, 

@ 1 orang 

- Rp. 100.000/ 3 jam, 

@ 1 orang 

- Rp. 150.000/ 6 jam, 

@ 1 orang 

- meja kerja 

- loker  

- spot light 

- kompresor 
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- Rp. 1.500.000/ 3 

jam (bulanan 20 kali 

pertemuan), 

@ 1 orang 

- 

- akses pantry 

Studio Craft & Maket 

Studio Craft 

- Rp. 75.000/ 3 jam, 

@ 1 orang 

- Rp. 125.000/ 6 jam, 

@ 1 orang 

- Rp. 100.000/ 3 jam, 

@ 1 orang 

- Rp. 150.000/ 6 jam, 

@ 1 orang 

- meja kerja 

- loker  

- mesin cutting 

- lemari karya 

- spot light 

- akses pantry 

- Rp. 1.500.000/ 3 

jam (bulanan 20 kali 

pertemuan), 

@ 1 orang 

- 

Studio Maket 

- Rp. 75.000/ 3 jam, 

@ 1 orang 

- Rp. 125.000/ 6 jam, 

@ 1 orang 

- Rp. 100.000/ 3 jam, 

@ 1 orang 

- Rp. 150.000/ 6 jam, 

@ 1 orang 

- meja kerja 

- loker  

- mesin cutting 

- lemari karya 

- spot light 

- akses pantry 

- Rp. 1.500.000/ 3 

jam (bulanan 20 kali 

pertemuan), 

@ 1 orang 

- 

Printing Space 

Fotocopy 

- Print A4 hitam putih = Rp. 150/ lbr 

- Print A4 warna = Rp. 1.500/ lbr 

- Print A3 hitam putih = Rp. 500/ lbr 

- Print A3 warna = Rp. 2.500/ lbr 

- R. Tunggu 

- Editing space 

(komputer + software) 

Mesin 3D printing 

- Rp. 4500/ gram, Bahan : Plastik ABS 

(Acrylonitrile Butadiene Styrene) 

- R. Tunggu 

- Editing space 

(komputer + software) 
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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 

Laser Cutting 

- Rp 250 / cm2 

- Media potong berupa alumunium, 

stainless-steel, besi, galvanized, zinc-

alumunium, kaca, acrylic, papan kayu tipis, 

kertas, triplex, mdf, grc maksimal 6mm. 

- R. Tunggu 

- Editing space 

(komputer + software) 

Studio Fashion 

- Rp. 50.000/ 1 jam, 

@1 orang 

- Rp. 35.000 untuk 

jam berikutnya  

- Rp. 60.000/ 1 jam, 

@1 orang 

- Rp. 40.000 untuk 

jam berikutnya 

- mesin jahit 

- mesin bordir 

- akses pantry 

- wardrobe 

- makeup room 

- Rp. 100.000 / pcs baju polos + gratis 

printing warna dengan printer textile  

- Komputer + software 

- metoring 

Studio Musik 

Paket Sewa Studio Musik 

- Rp. 35.000/ 1 jam, 

- Rp. 60.000/ 2 jam, 

- Rp. 80.000/ 3 jam 

- Rp. 40.000/ 1 jam, 

- Rp. 70.000/ 2 jam, 

- Rp. 100.000/ 3 jam 

- set alat musik 

- sound system 

- akses pantry 

Paket Sewa Recording 

- Rp. 50.000/ 1 jam, 

- Rp. 75.000/ 2 jam, 

- Rp. 100.000/ 3 jam 

- Rp. 60.000/ 1 jam, 

- Rp. 85.000/ 2 jam, 

- Rp. 110.000/ 3 jam 

- mentoring 

- mixer set 

Design Store 

- Rp. 1.200.000/ 

bulan 

- Rp. 12.000.000/ 

tahun 

- Rp. 1.500.000/ 

bulan 

- Rp. 15.000.000/ 

tahun 

- art space 

- craft space 

- fashion space 
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- kasir + laporan 

pembelian 

Guest House 

Single bed  

Rp. 225.000/ malam 

- single bed 

- nakas 

- almari 

- meja meini + kursi  

- TV 

- KM/WC + wastafel 

- akses internet dengan 

nomor id 

Twin bed  

Rp. 300.000/ malam 

- twin bed 

- nakas 

- almari 

- meja meini + kursi  

- TV 

- KM/WC + wastafel 

- akses internet dengan 

nomor id 

Tabel 4.4. Daftar tarif sewa unit creative coworking space  

Sumber :  analisa pribadi 

4.3.6. Program Lokasi Tapak 

- 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 
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Barat : Jalan Lingkungan dan Permukiman 

Timur  : Jalan Japati dan Taman Kota 

Gambar 4.1. Tapak Alternatif A Jalan H. Hasan  

Sumber: www.googlemap.com 

 

Gambar 4.2. Foto Existing padaTapak Alternatif A 

Sumber: www.googlemap.com & dokumen pribadi 
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Gambar 4.3. Situasi Existing padaTapak Alternatif A 

Sumber: www.googlemap.com & dokumen pribadi 

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 
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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. 

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), level 

tapak lebih tinggi +50 cm dari muka jalan. 

Air  Curah hujan 223.45   mm  dengan   jumlah   hari      

hujan sebanyak 226 hari / tahun. Tingkat 

kelembaban 77%,. Tekanan udara 923 mb. 

ASPEK AMENITAS BUATAN 
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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 4.5. 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. 

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 
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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. 

- 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. 

 Kondisi Existing Tapak : 
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Gambar 4.4. Jalan Japati dan jalan H Hasan 

Sumber: dokumen pribadi 

 

Gambar 4.5. Fasilitas lampu PJU di sekitar tapak 

Sumber: dokumen pribadi 

 

Gambar 4.6. Saluran selokan dan trotoar sepanjang Jl. Japati 

Sumber: dokumen pribadi 
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Gambar 4.7. Permukiman kumuh pada existing tapak 

Sumber: dokumen pribadi 

 

Gambar 4.8. Taman disepanjang jalan Japati 

Sumber: dokumen pribadi 
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