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BAB V 

KAJIAN TEORI 

  

5.1. Kajian Teori Penekanan / Tema Desain 

 Tema desain pada projek “Ruang Kerja Kreatif (Creative 

Coworking Space) di Bandung” ini adalah arsitektur 

kontemporer. Sedangkan konsep desainnya yaitu industrial 

and playful coworking space. Latar belakang pemilihan 

penekanan tema desain dan konsep desain tersebut didasari 

oleh kerangka pemikiran sebagai berikut : 

 

Bagan 5.1. Kerangka pemikiran penekanan tema dan konsep desain 

Sumber :  Analisis Pribadi 

  Konsep Industrial dipilih karena, dari segi kegiatan 

pelaku di bangunan tersebut, mereka cenderung bekerja dan 
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menghasilkan sebuah produk dalam bidang industi kreatif.  

  Sedangkan playful dipilih karena keinginan untuk 

membangun suasana senang, nyaman, dan santai di dalam 

suatu perkantoran, sehingga dalam bekerja, seseorang akan 

cenderung imajinatif dan kreatif. Sedangkan tema 

Kontemporer dipilih karena berhubungan dengan waktu 

sekarang (masa  kini). Sesuai dengan pemikiran pelaku pada 

creative coworking space, untuk selalu berfikir kreatif, 

mengikuti zaman, bahkan menciptakan suatu karya untuk 

masa yang akan datang. Untuk membangun suasana kerja 

yang kreatif maka pemilihan warna dan bentuk pada konsep 

playful menjadi perhatian penting. Pengkajian ini dilakukan 

agar tidak terjadi kesalahan dalam pemilihan warna atau 

bentuk- bentuk yang justru menghalangi atau menghambat 

pengguna berfikir kreatif. 

5.1.1. Interpretasi dan Elaborasi Penekanan Desain 

A. Arsitektur Kontemporer 

Arsitektur kontemporer berkembang sekitar awal 1920-an 

yang dimotori oleh sekumpulan arsitek Bauhaus School of 

Design, Jerman yang merupakan respon terhadap 

kemajuan teknologi dan berubahnya keadaan sosial 

masyarakat akibat perang dunia. Gaya kontemporer juga 
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sering diterjemahkan sebagai  istilah  arsitektur  modern  

(Illustrated  Dictionary  of  Architecture, Ernest Burden). 

Kata Kontemporer berasal dari kata ‘co’ yang berarti 

bersama dan ‘tempo’ yang berarti waktu, sehingga 

kontemporer berarti pada waktu yang sama, pada masa 

kini, dewasa ini. Arsitektur kontemporer berarti arsitektur 

yang dibuat pada masa itu. Sedangkan menurut istilah 

kontemporer berarti waktu yang berubah-ubah, dengan kata 

lain desain itu bersifat present atau sedang digemari 

(Wibowo, 2014 :86).  

Geometri memberikan pengaruh yang cukup besar 

terhadap desain arsitektur kontemporer. Widjaja 

Martokusumo mengatakan bahwa geometri dan arsitektur 

merupakan suatu kesatuan yang memang tidak terpisahkan 

(Martokusumo,2007:1).  

Geometri memberikan kita kemampuan untuk mengenali 

bentuk-bentuk yang mengandung unsur geometris, 

menyelesaikan masalah  yang  muncul  dalam  bentuk  

geometri,  sehingga  memberikan  kita serangkaian bentuk-

bentuk yang siap pakai yang dapat disesuaikan dalam 

berbagai macam variasi. (Julaihi W dan Bhakti A, Teori 

Arsitektur, 2013 :75) 
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Sebagaimana dikutip oleh Yuswadi Saliya (2003) ada 3 

rujukan yang mengarah dalam  kegiatan merancang/desain. 

Ketiga rujukan  tersebut adalah logos yang merupakan 

landasan pemahaman yang bersumber dari ramah teknologi, 

kedua adalah ethos, yang merupakan unsur pembentuk 

karakter, dan yang ketika adalah  pathos, sebagai unsur yang 

memberikan ruh ke dalam desain. Logos memiliki peranan 

dalam sistem struktur serta material yang digunakan pada 

bangunan yang menganut desain kontemporer. Ethos 

memberikan bentuk-bentuk yang dinamis pada suatu 

bangunan serta pentingnya karakter bangunan tersebut. 

Sedangkan pathos melahirkan sebuah desain arsitektur yang 

harus memiliki hubungan tradisi yang ada di dalam kehidupan 

sehari-hari. Desain kontemporer memiliki desain yang 

kontekstual dan menciptakan bangunan yang memiliki nilai 

estetika dan fungsi bagi penggunanya. 

Arsitektur kontemporer dengan tetap melekatnya tradisi masa 

lampau, terdapat variasi-variasi baru, sebagai contoh tidak 

selalu menggunakan material baru. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan, bahwa dengan sedikit kekreatifan,  material  

lama  dapat  menonjolkan  sebuah  gaya  baru,  itulah prinsip 

arsitektur kontemporer yang pada dasarnya merupakan 
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pembaharuan dan modernisasi ide-ide yang dimiliki 

(Thimoty,2013:91). 

 Prinsip Dasar Arsitektur Kontemporer 

Adapun beberapa prinsip dasar arsitektur kontemporer 

adalah sebagai berikut (Thimoty,2013:19) : 

a. Bangunan yang kokoh 

b. Konsep ruang yang terkesan terbuka 

c. Kesesuaian ruang dalam dan ruang luar  

d. Memiliki fasad yang tembus pandang 

e. Kenyamanan 

f. Eksplorasi elemen area lansekap 

g. Selalu mengikuti perkembangan zaman  

h. Dapat terulang kembali pada masa kini. 

i. Pada masing-masing wilayah dapat berbeda nilai 

kontemporernya, sesuai dengan nilai zaman pada 

waktu itu dilakukan banyak orang menjadi satu karya 

yang berkembang pada masanya. 

B. Konsep Industrial 

Konsep Industrial ini sendiri merupakan konsep yang 

menggabungkan unsur industri yang didominasi unsur raw 

dan unfinish-look materials dengan unsur minimalist. 
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Konsep Industrial menimbulkan kesan sederhana, simpel, 

minimalis namun membuat kualitas interior ke tingkat / level 

yang baru. Konsep Industrial juga menimbulkan suasana 

homey bagi civitas di dalamnya. 

Berikut merupakan karakteristik konsep Industrial : 

 Material Unfinish atau material mentah 

 

Gambar 5.1. Material unfinish 

Sumber : https://yanapratamaa.files.wordpress.com/2015/10/material.jpg 

Penggunaan bahan material reuse menjadi salah satu 

yang ditonjolkan dalam konsep ini. Bahan material seperti 

kayu, bambu, baja, besi, bata umumnya sangat 

mendominasi. 

 Minimalis 

 

https://yanapratamaa.files.wordpress.com/2015/10/material.jpg
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Gambar 5.2. Karakter interior minimalis 

Sumber : https://yanapratamaa.files.wordpress.com/2015/10/material.jpg 

Penerapan konsep minimalis dapat dilihat dari organisasi 

furniture di dalam ruangan, kompleksitas dalam design, 

pemilihan material dan warna. Penggabungan dengan 

konsep minimalis bertujuan untuk menambah kesan 

modern pada suasana Industrial yang ditonjolkan. 

 Warna Natural 

 

Gambar 5.3. Warna cat natural 

Sumber : https://yanapratamaa.files.wordpress.com/2015/10/material.jpg 

 

Warna-warna yang cocok dengan konsep ini merupakan 

warna-warna netral seperti : grey, unfinish-wood, steel, 

white, dusty black. Warna-warna non-netral yang cocok 

dengan konsep ini adalah warna dusty pastel. 

 Material Bertekstur 

https://yanapratamaa.files.wordpress.com/2015/10/color.jpg
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Gambar 5.4. Material bertekstur 

Sumber : https://yanapratamaa.files.wordpress.com/2015/10/material.jpg 

Tekstur yang ditimbulkan dari material-material yang 

digunakan memperkuat karakter konsep industri 

 Instalasi yang terekspose (exposing instalation) 

 

Gambar 5.5. Instalasi ekspose pada plafond 

Sumber: http://www.multipod-studio.com/office-space-for-virtual-expo/ 

Plafond ekpose dengan memperlihatkan rangka baja atap 

dan pipa ducting dari AC, selain untuk mempermudah 

maintenance, juga sebagai penguat karakter industrial di 

dalam bangunan. 

C. Konsep Playful 

https://yanapratamaa.files.wordpress.com/2015/10/texture.jpg
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Konsep playful menceritakan sesuatu yang unik, kreatif, 

menarik, colourful, fun dan imajinatif. Penerapan desain ini 

bertujuan agar penghuni creative coworking space dapat 

terpacu untuk berfkir kreatif dan inovatif dengan pengaruh 

psikologis dari warna-warna yang cerah dan colourful. 

Palyful dapat juga diimplementasikan dengan bentuk – 

bentuk yang bervariatif dalam pembenutukan elemen 

interior bangunan. Karena mayoritas penghuninya adalah 

anak muda,  yang mempunyai kreatifitas yang sangat tinggi, 

maka tiap ruang diupayakan dapat mewujudkan pengalan 

ruang yang berbeda- beda untuk menghindari kebosanan. 

Karakteristik konsep playful : 

- Berani dalam memadukan beberapa warna yang saling 

berseberangan ataupun turunan dalam 

pengaplikasiannya di dalam interior bangunan. 

- Desain tematik pada setiap area 

- Biasanya yang konsep ini juga diterapkan pada 

pembuatan signage sederhana untuk menunjukan arah 

atau fungsi suatu ruangan 

- Desain tidak sekedar bermain pada pengolahan warna, 

namun juga dapat dapat diproyeksikan kedalam lukisan 

atau mural pada dinding, plafond, bahkan lantai. 
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Gambar 5.6. Konsep playful pada interior banguanan 

Sumber : pinterest 

5.1.2. Study Preseden 

 Kantor Kaskus, jakarta, Indonesia 

Arsitek : Raul Renanda 

 

Gambar 5.7. Interior kantor kaskus 

Sumber :  http://alandakariza.com/kantor-baru-kaskus/ 

Konsep interior dari kantor kaskus terkesan sangat terbuka, 

nyaman dan mengikuti zaman sesuai dengan ciri khas 

arsitektur kontemporer. Arsitek Raul Renanda merubah kantor 

media berbasis komunitas online di kawasan Kuningan, 

Jakarta Selatan, ini dengan pengalaman ruang yang berbeda-

beda.  
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Gambar 5.8. Ruang kerja kantor Kaskus 

Sumber :  http://alandakariza.com/kantor-baru-kaskus/ 

  Suasana di dalam kantor kerja kaskus tidak seperti 

kantor kerja pada umumnya, didalamnya didesainruang kerja 

yang tidak membosankan karena mayoritas pekerjanya 

adalah anak muda. Konsep industrialis terlihat dari tampilan 

ducting yang di ekspose beserta balok dan plat lantai yang 

terlihat natural. Material expose dan finishing sengaja di 

dampingkan untuk memperoleh pengelaman ruang yang 

berbeda – beda.  

  Penggunaan berbagai material lama dan masa kini 

yang dipadukan seperti keramik porselen yang digunakan 

untuk lantai dan dinding lavatory, serta penggunaan palet 

bekas peti kemas untuk material penutup dinding dan lantai 

pada koridor kantor, yang dipadukan dengan material modern 

seperti penggunaan kaca, grc, serta permainan lighting 
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memperkuat tema kontemoporer dalam interior perkantoran 

ini. 

 

Gambar 5.9. Koridor dan lavatory kantor kaskus 

Sumber :  http://alandakariza.com/kantor-baru-kaskus/ 

5.1.3. Kemungkinan Implementasi Teori Tema Desain 

Berdasarkan kajian arsitektur kontemporer, maka hal – hal 

yang dapat diterapkan pada banguan creative coworking 

space ini antara lain : 

a. Mixing material lama  dengan material baru 

Pada gaya arsitektur kontemporer saat ini, material 

pada bangunan khususnya cafe, perkantoran modern, 

perumahan akan diekspose untuk memperlihatkan sisi 

natural dari material tersebut. Namun untuk 

menciptakan unsur modern makan material modern 

akan didampingkan dengan material expose agar tejadi 

sinergi antar kedua material. 

b. Penggunaan material ekologis dan warna natural 
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Penggunaan material ekologis dan warna natural akan 

menjadi nilai tambah yang mendukung aspek 

kontemporer yang simple dan tidak out of date. 

 

5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan 

 Pada creative coworking space ini memiliki sasaran 

cenderung untuk anak muda, dengan berbagai latar belakang. 

Pada intinya mereka datang creative coworking space ini untuk 

bekerja, bersosialisasi, dan melepaskan penat bekerja sendiri 

dirumah. Oleh karena itu suatu creative coworking space harus 

dapat menciptakan suasana yang membangun kreatifitas, rileks, 

santai, dan nyaman. Sehingga penghuni tidak cepat bosan 

berada di dalamnya. Maka bangunan harus dapat mewakili 

karakter pemuda yang sangat movable, kreatif dan ingin selalu 

berkembang, dengan susana interior bangunan yang 

meningkatkan semangat dalam berkarya. 

5.2.1. Interpretasi dan Elaborasi Permasalahan Dominan 

Permasalahan dominan pada proyek “Ruang Kerja Kreatif 

(Creative Coworking Space) di Bandung” ini adalah 

bagaimana menciptakan citra ruang kerja kreatif melalui 

pengolahan arsitektural, interior & eksterior bangunan. Citra 

arsitektural adalah sebuah kesan / gambaran yang ditangkap 
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seseorang setelah melihat atau memakai bangunan tersebut. 

Citra arsitektural terbagi menjadi 2 yaitu : 

 Citra Visual pada bangunan  

Citra yang mengandung aspek visual / emosi melalui 

sebuah pengamatan yang ditimbulkan dari efek efek 

material atau bentuk dari sebuah bangunan. 

 Citra Guna pada bangunan 

Citra yang mengandung sebuah unsur rasional melalui 

sebuah fungsi yang bermanfaat bagi penghuninya dan 

memperdayakan penghuninya. 

5.2.2. Studi Preseden 

a. GooglePlex Office  

Fungsi : Perkantoran, Kantor Pusat Google 

Arsitek : ADD inc 

Lokasi : California 

Luas : 8500 m2 
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Gambar 5.10. Eksterior GooglePlex Office 

Sumber :  www.caradesain.com 

 

Gambar 5.11. Interior GooglePlex Office 

Sumber :  www.caradesain.com 

http://www.caradesain/
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  Kantor ini merupakan kantor pusat google yang da di 

California. Desain eksteriorny lebih menonjolkan penggunaan 

material dengan warna natural namun dengan bentuk yang 

sangat kontemporis. Bentukan geometris sangat kuat dalam 

pembentukan massanya. Penggunaan beberapa transparant 

seperti kaca membuat bangunan ini semakin elegan dengan 

tampilannya. 

  Sedangkan desain interiornya sangat justru bertolak 

belakang yaitu palyful dengan menggunakan warna- warna 

cerah dalam komposisi pemilihan warnanya. Hal ini 

dimaksudkan untuk merangsang pekerja berfikir kreatif 

dengan suasana kantor kerja yang santai, nyaman dan bebas. 

5.2.3. Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Desain 

Penerapan teori permasalahan dominan pada creative 

coworking space ini adalah menciptakan citra ruang kerja 

kreatif di dalam creative coworking space melalui pengolahan 

arsitektural dengan pendekatan metafora yaitu sebuah proses 

pemikiran yang arsitektural melalui sebuah perwujudan 

konsep desain, konsep tersebut lalu dipindahkan ke dalam 

ruang tiga dimensi seperti tekstur, bentuk dan warna sehingga 

dapat menghasilkan kualitas visual yang unik pada bangunan. 

Hal inilah yang kemudian membawa makna-makna khusus 

sebagai ekspresi menghasilkan konsep industrial and playful 
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pada bangunan yang tersebut, sesuai dengan karakteristik 

penghuni bangunan. 

Berikut beberapa karakteristik pengguna dilihat dari 

perilakunya,  serta bagaimana penerapannya pada elemen 

bangunan : 

 Kolaborasi 

 

 

Gambar 5.12. Kolaborasi warna interior dan eksterior bangunan 

Sumber :  pinterest com 
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Penerapan kolaborasi warna pada desain interior maupun 

eksterior bangunan, dikarenakan penggunaan warna 

merupakan simbol dari sebuah karakter dan dapat di 

aplikasikan kedalam desain arsitektural. Warna yang 

bermacam – macam dalam satu bidang menggambarkan 

pelaku creative coworking space yang berasal dari 

berbagai macam bidang ahli, berkumpul, bertemu dan 

berkolaborasi . 

 Kreatif ,inovatif dan pelopor 

 

Gambar 5.13. Mural pada interior bangunan 

Sumber :  pinterest com 
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Gambar 5.14. Penonjolan pada facade bangunan 

Sumber :  pinterest com 

 Pemberian mural pada dinding interior bangunan yang 

juga berisikan mengenai kata - kata motivasi 

mengekspresikan karakter penghuni yang kreatif dan 

inovatif. Sedangkan penonjolan pada fasad banguann 

mengisyaratkan pada penghuni creative coworking 

space untuk selalu optimis menemukan produk inovasi 

baru, yang belum pernah ada sebelumnya. 
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 Tangguh, berani mengambil resiko 

 

Gambar 5.15. Penonjolan elemen stuktur bangunan  

Sumber :  pinterest com 

Penonjolan elemen struktural pada ruang-ruang pada 

lantai dasar yang umumnya bersifat publik dan semi 

publik seperti ruang lobby, selasar / koridor, event 

space, dapat menimbulkan kesan yang kokoh pada 

bangunan hal tersebut dapat diibaratkan seperti 

karakteristik pengguna yang mempunyai mental 

tangguh dalam berwirausaha, berani menanggung 

resiko. 

 


	1 COVER LTP ROSI.pdf
	1.1.pdf
	1.2.pdf
	2. KATA PENGANTAR ROSI.pdf
	3. DAFTAR ISI PAA ROSI.pdf
	4. BAB I PENDAHULUAN.pdf
	5. BAB II METODOLOGI.pdf
	6. BAB III Rosi.pdf
	7. BAB IV Rosi.pdf
	8. BAB V Rosi Bismillah.pdf
	9. DAFTAR PUSTAKA ROSI.pdf
	10. LAMPIRAN ROSI.pdf
	10.1.pdf

