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BAB III 

ANALISIS PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 
 

3.1. Analisa Pendekatan Arsitektur 

3.1.1. Studi Aktivitas 

3.1.1.1. Pengelompokkan Kegiatan 

Kegiatan pada rental office berbasis coworking space ini 

dibagi menjadi 4 kategori kegiatan yaitu : Kegiatan utama, 

kegiatan penujang, kegiatan pengelola. 

Pengelompokan kegiatan utama beserta pelaku, aktivitas, 

dan fasilitas dapat dilihat pada tabel 3. 
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KELOMPOK KEGIATAN UTAMA 

Kategorisasi 
Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas Sifat    Kegiatan 

Kegiatan kerja 
bersama 

 Datang,dan 
melakukan 
registrasi, dan 
administrasi di 
resepsionis 

 Memilih tempat 
yang sesuai. 

 Bekerja sesuai 
dengan 
pekerjaanya 

 Berdiskusi antar 
penyewa / 
pekerja lainya. 

  

 Berkolaborasi 
antar anggota 
Pekerja dan 
penyewa yang 
lain 

 Makan dan 
minum. 

Penyewa coworking 
space : (startup, pelaku 
industri kreatif, non 
kreatif, freelancer, 
komunitas, pelajar, 
mahasiswa, designer, 
arsitek, seniman.) 

 Resepsionis & lobby. 

 Collaborative room 

 Idea room 

 Ruang komunitas 

 Pantry 

 Loker 

 

Publik 

Tabel 3. 1 Pengelompokan kegiatan 

utama 
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KELOMPOK KEGIATAN UTAMA 

Kategorisasi 
Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas Sifat    Kegiatan 

 Menyimpan 
barang 

 

Kegiatan 
Pameran 

 Mendaftar dan 
melakukan 
administrasi 

 Melihat pameran. 

 Memotret karya 
pameran yang 
sedang 
berlangsung 

 Memberikan 
informasi 
mengenai 
pameran yang 
sedang 
berlangsung. 

 Pengunjung (tamu 
eksternal). 

 Resepsionis 

 Penyewa coworking 
space. 

 Pengelola (project 
manager, host). 

 

 Exhibition space 

 Resepsionis dan lobby. 

 

Publik 

Seminar  Mendaftar dan 
melakukan 
administrasi 

 Menyampaikan 
seminar. 

 Menyaksikan 
seminar 

 Pengunjung (tamu 
eksternal). 

 Resepsionis 

 Penyewa coworking 
space. 

 Pengelola (project 
manager, host, 

 Resepsionis dan lobby. 

 Ruang Auditorium 
 

Publik 
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KELOMPOK KEGIATAN UTAMA 

Kategorisasi 
Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas Sifat    Kegiatan 

 Mencatat hasil 
seminar 

 Tanya jawab 
mengenai hasil 
seminar. 

 Berfoto bersama. 

 Menyiapkan 
keperluan 
seminar. 

 

business manager, 
creative manager) 

 

Inkubasi 
(Pelatihan, 
pembelajaran, 
konsultasi) 

 Mendaftar dan 
melakukan 
administrasi 

 Pembelajaran 
materi. 

 Praktek materi 
pembahas-an. 

 Tanya jawab 
mengenai materi 
inkubasi 

 Konsultasi 
 

 Pengunjung (tamu 
eksternal). 

 Pemberi materi ( 
internal dan eksternal) 

 Resepsionis 

 Penyewa coworking 
space. 

 Pengelola (project 
manager, host, 
business manager, 
creative manager) 

 

 Resepsionis dan lobby. 

 Ruang kelas  (tergantung 
jumlah individu yang 
mengkuti kelas) 

 

Semi privat 
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KELOMPOK KEGIATAN UTAMA 

Kategorisasi 
Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas Sifat    Kegiatan 

Rapat dan 
berdiskusi 
kerja 

 Mendaftar dan 
melakukan 
administrasi 

 Melakukan 
kegiatan diskusi 
dan rapat. 

 Memotret 
suasana rapat. 

 

 Pengunjung (tamu 
eksternal). 

 Pemberi materi ( 
internal dan eksternal) 

 Resepsionis 

 Penyewa coworking 
space. 

 

 Resepsionis dan lobby. 

 Ruang rapat  (tergantung 

jumlah individu yang 

mengkuti kelas) 

 

Privat 

Workshop / 
pembuatan 
produk 

       

 

 

 

 

 

Sumber : Analisa pribadi, 2018 

 



58 

 

Pengelompokan kegiatan penunjang beserta pelaku, aktivitas, dan fasilitas dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini. 

 

KELOMPOK KEGIATAN PENUNJANG 

Kategorisasi 
Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas Sifat    Kegiatan 

Kegiatan 
membaca buku 
dan mencari 
referensi 

 Datang,dan 
melakukan 
registrasi, dan 
administrasi di 
resepsionis 

 Memilih tempat 
yang sesuai. 

 Membaca buku. 

 Mencari 
referensi. 

 Pengunjung (tamu 
eksternal). 

 Resepsionis 

 Penyewa coworking 
space. 

 Pengelola 
 

 Resepsionis & lobby. 

 Library room 
 

 Publik 

 Semi privat 

 Mendaftar 
dan 
melakukan 
administrasi 

 Melaksanak
an kegiatan 
workshop. 

 Membuat 
karya. 

 Pengunjung 
(tamu eksternal). 

 Pemberi materi ( 
internal dan 
eksternal) 

 Resepsionis 

 Penyewa 
coworking space. 
 

 Resepsionis dan lobby. 

 Workshop room 

 Studio gambar 

 Studio seni 

 Studio craft 

 Studio foto 

 Studio lab komputer 

 Studio musik 

Semi privat   

Tabel 3. 2 Pengelompokan kegiatan penunjang 
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KELOMPOK KEGIATAN PENUNJANG 

Kategorisasi 
Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas Sifat    Kegiatan 

 Berdiskusi 
bersama 

Refreshing ( 
rehat sejenak ) 

 Bermain gamer 

 Bersantai di sofa 

 Membuat 
minuman dan 
makanan instan. 

 Menikmati 
suasana ruang 
luar bangunan. 

 Pengunjung (tamu 
eksternal). 

 Resepsionis 

 Penyewa coworking 
space. 

 Pengelola  
 

 Playground 

 Gamecorner 

 Outdoor space 

 Pantry 
 

Publik 

Belanja barang  Pergi menuju 
ATM 

 Mengambil uang 
di ATM 

 Pergi menuju 
showroom 

 Melihat-lihat 
barang di 
showroom. 

 Membeli barang 
di showroom  

 Pengunjung (tamu 
eksternal). 

 Resepsionis 

 Penyewa coworking 
space. 

 Pengelola (business 
manager, marketting 
manager, petugas 
showroom 

 ATM Center. 

 Showroom 

Publik 

Bongkar muat 
barang  

 Datang 

 Parkir  

 Pengunjung (tamu 
eksternal). 

 Loading dock 

 Gudang 
 

Semi privat 
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KELOMPOK KEGIATAN PENUNJANG 

Kategorisasi 
Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas Sifat    Kegiatan 

 Mengeluarkan 
barang pda area 
loading dock. 

 Mengangkat 
barang, dan 
menyimpan pada 
area simpan 
sementara / 
gudang. 

 Ditempatkan 
pada tempat 
yang dituju. 

 Pemberi materi ( 
internal dan eksternal) 

 Resepsionis 

 Penyewa coworking 
space. 

 Pengelola (project 
manager, host, 
business manager, 
creative manager) 

 

Kegiatan 
Kuliner 

 Membeli snack 

 Membeli makan 
dan minum 

 Memasak 
makanan 

 Menyimpan stock 
makanan 

 Menjual 
makanan, snack 
makanan. 

 Pengunjung (tamu 
eksternal). 

 Resepsionis 

 Penyewa coworking 
space. 

 Pengelola 

 Petugas cafetaria dan 
bar (chef, kasir, 
pramusaji) 

 

 Cafetaria 

 Bar 

 Pantry 
 

Publik 

 Sumber : Dokumen Pribadi, 2018 
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Pengelompokan kegiatan pengelola beserta pelaku, aktivitas, dan fasilitas dapat dilihat pada tabel 5. 

 

KELOMPOK KEGIATAN PENGEOLA 

Kategorisasi 
Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas Sifat    Kegiatan 

Mengelola dan 
memimpin 
perusahaan 

 Datang 

 Bertanggung jawab 
atas kelangsungan 
jalanya perusahaan 

 Menetapkan visi dan 
misi perusahaan 

 Memikirkan langkah 
bisnis yang akan 
dijalankan 
kedepanya pada 
perusahaan 

 Menerima tamu yang 
berkunjung 

 CEO 
 

 Area Parkir kendaraan 

 Ruang CEO 

 Ruang Tamu 
 

 

Privat 

Mengelola dan 
memanajerisa
si perusahaan 

 Datang ke kantor. 

 Absen. 

 Mengatur setiap job 
desk kepala bagian. 

 General Manager 
 

 Area parkir 

 Ruang GM 

 Ruang Tamu 

 Area absensi 
 

Privat 

Tabel 3. 3 Pengelompokan kegiatan 

pengelola 
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KELOMPOK KEGIATAN PENGEOLA 

Kategorisasi 
Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas Sifat    Kegiatan 

 Bertanggung jawab 
sepenuhnya kepada 
setiap divisi. 

Sekretaris   Membantu CEO dan 
GM dalam mengelola 
perusahaan 

 Mencatat segala 
hasil rapat. 

 Membuat list segala 
keperluan sarana 
dan prasarana pada 
rental office berbasis 
coworking space 

 Sekretaris  Ruang Sekretaris Privat 

Informasi dan 
Pemasaran  

 Memberikan 
informasi dan 
penjelasan 
mengenai rental 
office berbasis 
coworking space. 

 Mengantar 
pengunjung / 
penyewa yang ingin 
melihat-lihat atau 
survei pada area 

 Informan 

 Marketing manager 
 

 Ruang Marketing 

 Ruang Informan 
 

Privat 
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KELOMPOK KEGIATAN PENGEOLA 

Kategorisasi 
Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas Sifat    Kegiatan 

rental office berbasis 
coworking space. 

 Promosi fasilitas dan 
prasarana yang 
terdapat pada rental 
office berbasis 
coworking space. 

 Menginformasikan 
agenda dan acara 
yang akan 
berlangsung pada 
coworking space 
kepada masyarakat 
maupun member. 

Keuangan dan 
Penyediaan 
barang 

 Mengatur keuangan 
yang masuk pada 
perusahaan 

 Menyimpan uang 
dan mengelola 
penghasilan dan    
pengeluar- an 
perusahaan 

 Menyediak- an 
barang yang 
dibutuhkan. 

 Financial 

 Logistic 
 

 Ruang Financial dan 
Logistic 

 

Privat 
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KELOMPOK KEGIATAN PENGEOLA 

Kategorisasi 
Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas Sifat    Kegiatan 

 Kontrol kebutuhan 
setiap hari 

Konten kreatif 
dan kegiatan 
kreatif 

 Mengupload konten 
kreatif pada website 
dan akun sosial 
media perusahaan 

 Mendesain berbagai 
macam produk ( 
poster, banner) 
kegiatan yang akan 
berlangsung pada 
perusahaan 

 Merancang kegiatan 
kreatif perusahaan 

 Creative director 

 IT 

 Ruang Creative Director Privat 

Projek dan 
bisnis  

 Mengelola projek dan 
bisnis yang 
berlangsung 

 Mengkoordinasi 
projek dan bisnis 
perusahaan agar 
terkelola dengan baik 

 Project Manager 

 Business Manager 

 Ruang Project Manager 

 Business Manager 

Privat 

 

 

Sumber : Analisa pribadi, 2018 
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Pengelompokan kegiatan pengelola beserta pelaku, aktivitas, dan fasilitas dapat dilihat pada tabel 6. 

 

KELOMPOK KEGIATAN PELAYANAN DAN SERVIS 

Kategorisasi 
Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas Sifat    Kegiatan 

Menggunakan 
toilet. 

 Datang 

 Menggunakan KM 
dan Toilet 

 Mencuci tangan 

 Menyimpan alat-alat 
kebersihan 

 Pengelola / staff 
perusaha- an 

 Penyewa bangunan 

 Tamu /  pengunju- 
ng 

 OB / Cleaning 
service 

 

 Kamar Mandi / toilet 

 Janitor 
 

 
 

Privat 

Menyusui  Datang 

 Resepsionis/informa
n 

 Memasuki ruang 
laktasi. 

 

 Pengunju- ng/ tamu 

 Penyewa / pekerja  

 Ruang menyusui Privat 

Maintenance, 
Servis, dan 
keamanan 
bangunan 

 Melakukan controller 
dan perawatan 
bangunan. 

 Membersihkan tiap 
bagian gedung setiap 

 Cleaning service 

 Tukang kebun 

 Satpam 

 IT 

 Ruang OB 

 Ruang IT 

 Pos Keamanan 

 Ruang Penjaga Kebun. 

 Ruang STP 

Privat 

Tabel 3. 4 Pengelompokan kegiatan pelayanan dan 

servis 
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KELOMPOK KEGIATAN PELAYANAN DAN SERVIS 

Kategorisasi 
Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas Sifat    Kegiatan 

pagi, siang dan sore 
hari pada area dalam 
maupun luar 
bangunan. 

 Membersihkan ruang 
luar bangunan 

 Menjaga keamanan 
bangunan baik dalam 
maupun luar 
bangunan. 

 Mencontrol dan 
mengurus piranti 
lunak dan keras yang 
berada di area rental 
office berbasis 
coworking space. 

 Ruang Genset 

 Ruang Pompa 

 Ruang PABX 

 Ruang MDF 

 R.Cooling Tower 

 Ruang chiller 

 Ruang AHU 

 Groundtank 

 Rooftank 

 Penampung- an sampah 

 Penamungan air hujan 
 

 
Sumber : Analisa pribadi, 2018 
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3.1.1.2. Pola Aktivitas 

 Pola aktivitas datang secara umum 

  

 

 

 

 

 

 

 Pola aktivitas pergi secara umum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrance 

Tapak 

Tapak Pedestrian 

Parkir 

Drop off 

Entrance 

Bangunan 

Bangunan 

 

  

Bangunan 

Exit Bangunan Pedestrian 

Parkir 

Drop off 

Tapak 

Exit Tapak 

Bagan 3. 2 Pola aktivitas pergi secara umum 

Sumber : Analisa pribadi, 2018 

Bagan 3. 1 Pola aktivitas datang secara umum 

Sumber : Analisa pribadi, 2018 
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 Pola aktivitas pengunjung / tamu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Datang 

Parkir 

Lobby / 
Resepsionis 

Melihat 
pameran, 
melihat 

showroom,Me
ngikuti 

seminar, 
mengikuti 
workshop/ 
pelatihan, 

melihat 
pameran, BAB 

/ BAK 

Membeli 
makanan 

(snack ringan), 
dan minuman. 

Pergi ke 
cafetaria, BAB 

/BAK 

Pulang / Pergi 

Bagan 3. 3 Pola aktivitas pengunjung / 

tamu 

Sumber : Analisa pirbadi, 2018 
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 Pola aktivitas penyewa / member 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datang 

Parkir 

Lobby / 
Resepsionis 

Menyewa 
coworking 

space, event 
space, 

meeting room, 
playground 

space, game 
corner, 

classroom, 
BAB / BAK 

Membeli 
makanan 

(snack ringan), 
dan minuman. 

Pergi ke 
cafetaria, BAB 

/BAK 

Pulang / Pergi 

Bagan 3. 4 Pola aktivitas pengunjung / 

tamu 

Sumber : Analisa pribadi, 2018 
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 Pola aktivitas pengelola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.3. Waktu Operasional Bangunan 

Untuk waktu operasional bangunan  pada hari senin sampai 

dengan jumat buka pada pukul 09.00wib-21.00wib. ditentukan 

waktu operasional jam 09.00 hingga 21.00 (12 jam) karena 

waktu tersebut merupakan waktu maksimal manusia untuk 

Datang 

Parkir 

Ruang / Area 

absensi 

Bekerja pada 
ruang masing-
masing, Rapat 

Membeli 
makanan 

(snack ringan), 
dan minuman. 

Pergi ke 
cafetaria, BAB 

/BAK 

Pulang / Pergi 

Bagan 3. 5 Pola aktivitas pengunjung / 

tamu 

Sumber : Analisa pribadi, 2018 
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bekerja, s sedangkan pada hari sabtu minggu pada pukul 

09.00wib-17.00wib(8jam). Hari sabtu-minggu adalah 

penghujung minggu, pekerja dan pengelola tentunya akan 

lebih memaksimalkan kegiatanya untuk bersantai dan 

melakukan acara di luar pekerjaan.  

Tabel 3. 5 Tabel waktu operasional bangunan rental office 

berbasis coworking space 

Waktu Operasional Bangunan 

Fasilitas Kegiatan Jadwal 

Idea room Berdiskusi bersama, 
menemukan ide. 

Senin – Jumat :  
(09.00-21.00) 
Sabtu-Minggu:  
(09.00-17.00) 

Ruang 
Komunitas 

Berdiskusi bersama, 
berkolaborasi 

Senin – Jumat :  
(09.00-21.00) 
Sabtu-Minggu:  
(09.00-17.00) 

Coworking 
room 

Bekerja bersama, 
berdiskusi 

Senin – Jumat :  
(09.00-21.00) 
Sabtu-Minggu:  
(09.00-17.00) 

Meeting 
room 

Berdiskusi, Rapat. Senin – Jumat :  
(09.00-21.00) 
Sabtu-Minggu:  
(09.00-17.00) 

Exhibition 
Space 

Pameran Senin – Jumat :  
(09.00-21.00) 
Sabtu-Minggu:  
(09.00-17.00) 

Private 
office 

Bekerja, rapat, 
diskusi. 

Senin – Jumat :  
(09.00-21.00) 
Sabtu-Minggu:  
(09.00-17.00) 

Auditorium Seminar Senin – Jumat :  
(09.00-21.00) 
Sabtu-Minggu:  
(09.00-17.00) 
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Waktu Operasional Bangunan 

Fasilitas Kegiatan Jadwal 

Workshop 

 Studio 
foto 

 Studio 
kesenian 

 Studio 
gambar 

 Studio 
musik 

 Studio 
craft 

 Studio lab 
komputer 

Pelatihan, 
pembuatan produk. 

Senin – Jumat :  
(09.00-21.00) 
Sabtu-Minggu:  
(09.00-17.00) 

Class room Pelatihan, materi, 
belajar-mengajar. 

Senin – Jumat :  
(09.00-21.00) 
Sabtu-Minggu:  
(09.00-17.00) 

Library 
room 

Mencari referensi, 
membaca buku 

Senin – Jumat :  
(09.00-21.00) 
Sabtu-Minggu:  
(09.00-17.00) 

Playground Bersantai, bermain 
game 

Senin – Jumat :  
(09.00-21.00) 
Sabtu-Minggu:  
(09.00-17.00) 

Gamecorner Bersantai, bermain 
game 

Senin – Jumat :  
(09.00-21.00) 
Sabtu-Minggu:  
(09.00-17.00) 

Cafetaria 
dan bar 

Makan, minum, 
membeli snack 

Senin – Jumat :  
(09.00-21.00) 
Sabtu-Minggu:  
(09.00-17.00) 

Pantry Membuat makanan, 
dan membuat 
minuman 

Senin – Jumat :  
(09.00-21.00) 
Sabtu-Minggu:  
(09.00-17.00) 

Outdoor 
space 

Bersantai, menikmati 
ruang luar, 
mengobrol, 
berdiskusi 

Senin – Jumat :  
(09.00-21.00) 
Sabtu-Minggu:  
(09.00-17.00) 

ATM Center Mengambil uang, 
mengecek rekening. 

Senin – Jumat :  
(09.00-21.00) 
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Waktu Operasional Bangunan 

Fasilitas Kegiatan Jadwal 

Sabtu-Minggu:  
(09.00-17.00) 

Gudang Menyimpan barang Senin – Jumat :  
(09.00-21.00) 
Sabtu-Minggu:  
(09.00-17.00) 

 
Loading 
dock 

 
Bongkar muat 
barang 

 
Senin – Jumat :  
(09.00-21.00) 
Sabtu-Minggu:  
(09.00-17.00) 

Showroom Menjual barang hasil 
karya. 

Senin – Jumat :  
(09.00-16.00) 
Sabtu-Minggu:  
(09.00-17.00) 

Ruang print, 
3d printing 
 dan ruang 
print 
fotocopy 

Mencopy berkas/file, 
mengeprint berkas. 

Senin – Jumat :  
(09.00-21.00) 
Sabtu-Minggu:  
(09.00-17.00) 

Ruang 
Istirahat 

Rehat sejenak, 
bersantai 

Senin – Jumat :  
(09.00-21.00) 
Sabtu-Minggu:  
(09.00-17.00) 

Ruang / 
Kantor 
pengelola 

Bekerja, rapat, 
berdiskusi 

Senin – Jumat :  
(09.00-17.00) 
Sabtu-Minggu:  
(09.00-17.00) 

Pos 
keamanan 

Menjaga keamanan 
area bangunan dan 
sekitar bangunan 
(tapak) 

Senin-minggu 
Shift 1: (09.00-
17.00) 
Shift 2: (09.00-
24.00) 
Shift 3: (24.00-
09.00) 

Ruang 
Kesehatan 

Menyimpan obat, 
perawatan 
sementara 

Senin – Jumat :  
(09.00-21.00) 
Sabtu-Minggu:  
(09.00-17.00) 

Ruang 
Menyusui 

Laktasai, menyusui 
bayi 

Senin – Jumat :  
(09.00-21.00) 
Sabtu-Minggu:  
(09.00-17.00) 
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Waktu Operasional Bangunan 

Fasilitas Kegiatan Jadwal 

Area Parkir Parkir kendaraan, 
parkir mobil 

Senin – Jumat :  
(09.00-21.00) 
Sabtu-Minggu:  
(09.00-17.00) 

Mushola Ibadah, sholat Senin – Jumat :  
(09.00-21.00) 
Sabtu-Minggu:  
(09.00-17.00) 

  Sumber : Analisis pribadi, 2018 

 Sistem sewa pada bangunan rental office berbasis 

coworking space menerapkan sistem sewa yang fleksibel, 

dan tergantung pemakaian dari pengguna / member dari 

rental office berbasis coworking space. Jangka waktu sistem 

sewa sendiri yaitu : 

 Harian 

Pengguna dapat menggunakan fasilitas yang dibutuhkan 

dalam jangka waktu hingga operasional bangunan selesai 

yaitu pada pukul 09.00 Wib – 21.00 Wib. Apabila pengguna 

pergi atau meninggalkan tempat, pengguna tetap dapat 

menggunakan fasilitas yang berada di rental office berbasis 

coworking space tanpa ada biaya tambahan. 

 Mingguan 

Pengguna dapat menggunakan fasilitas utama, penunjang 

yang dibutuhkan dalam jangka waktu seminggu. Pengguna 

rental office berbasis coworking space sudah dapat 
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menggunakan tempat yang disewanya yang berlaku hingga 

satu minggu. 

 Bulanan 

Pengguna dapat menggunakan fasilitas utama, penunjang 

yang dibutuhkan dalam jangka waktu sebulan. Pengguna 

rental office berbasis coworking space sudah dapat 

menggunakan tempat yang disewanya yang berlaku hingga 

satu bulan. 

 Tahunan 

Pengguna dapat menggunakan fasilitas utama, penunjang 

yang dibutuhkan dalam jangka waktu sebulan. Pengguna 

rental office berbasis coworking space sudah dapat 

menggunakan tempat yang disewanya yang berlaku hingga 

satu tahun. 

 

3.1.2. Studi Fasilitas 

3.1.2.1. Pendekatan Kebutuhan Ruang 

Kebutuhan ruang berdasarkan dari analisis pelaku dan 

kegiatanya di dalam rental office berbasis coworking space 
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Tabel 3. 6 Kebutuhan ruang berdasarkan analisis pelaku 

Pelaku Aktivitas Kebutuhan 
Ruang 

Sifat 
Ruang 

Jenis 
Ruang 

Pekerja / 
Penyewa  
Coworki-ng 
Space 

Datang Way in publik outdoor 

Parkir Area parkir Publik outdoor 

Drop Off Entrance Publik outdoor 

Registrasi, 
administrasi, 
dan 
pemesanan 

Lobby  
(Ruang 
Resepsioni
s) 

Publik Indoor 

Absensi 
Member 

Lobby 
(Ruang 
Resepsioni
s) 

Publik Indoor 

Melihat 
informasi  

Lobby Publik Indoor 

Menyimpan 
barang 
bawaan 

Loker Semi 
privat 

Indoor 

Bekerja 
bersama, 
berkolabora
si, berfiskusi 

Coworking 
room 
Ruang 
komunitas 

Publik 
 
Semi 
private 

indoor 
 
indoor 

Mencari ide Idea room Semi 
private 

Indoor 

Membaca 
buku 

Library 
Room 

Semi 
private 

Indoor 

Bekerja 
kelompok, 
rapat, 
kolaborasi 

Private 
office 

Private Indoor 

Workshop Studio Publik Indoor 

Mengeprint 
dan fotocopy 

Ruang 
Print dan 
fotocopy 

Publik Indoor 

Melihat 
pameran 
Karya 

Exhibition 
space 

Publik Indoor 

Membeli 
hasil karya 

Showroom Publik Indoor 

Mengikuti 
kelas 

Classroom Publik Indoor 

Mengikuti 
seminar 

Auditorium Semi 
privat 

Indoor 
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Pelaku Aktivitas Kebutuhan 
Ruang 

Sifat 
Ruang 

Jenis 
Ruang 

Berdiskusi, 
bersantai, 
mengobrol di 
ruang luar 

Outdoor 
space 

Publik Indoor 

Membeli 
makanan 
dan 
minuman 

Cafetaria, 
dan bar 

Publik Indoor 

Bersantai, 
memainkan 
game 

Playgroun
d, 
Gamecorn
e 

Publik Indoor 

Beristirahat Ruang 
istirahat 

Publik Indoor 

Mengambil 
uang tunak, 
mengecek 
rekening 

ATM 
Center 

Servis Indoor 

Beribadah  Servis Indoor 

BAB / BAK, 
MCK 

Lavatory, 
toilet 

Servis Indoor 

Pulang / 
Pergi 

Way out Publik Outdoor 

Pengelola 
(Pemilik 
perusaha-
an) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Indoor 

Drop off Entrance Publik  Indoor 

Absensi Lobby / 
Resepsioni
s 

Publik Indoor 

Bekerja Ruang 
CEO 

Privat Indoor 

Rapat Meeting 
room 

Privat Indoor 

Menerima 
tamu 

Ruang 
tamu 

Publik Indoor 

Menyimpan 
arsip 

Ruang 
arsip 

Privat Indoor 

Beribadah    

Membeli 
makanan 
dan 
minuman 

Cafetaria, 
dan bar 

Publik Indoor 
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Pelaku Aktivitas Kebutuhan 
Ruang 

Sifat 
Ruang 

Jenis 
Ruang 

Beristirahat Ruang 
istirahat 

Publik Indoor 

Mengambil 
uang tunak, 
mengecek 
rekening 

ATM 
Center 

Servis Indoor 

BAB / BAK Toilet Servis Indoor 

Pulang / 
Pergi 

Way out Publik Outdoor 

Pengelola 
(Direksi dan 
Manajem-
en) 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Indoor 

Drop off Entrance Publik  Indoor 

Absensi Lobby / 
Resepsioni
s 

Publik Indoor 

Bekerja Ruang GM Privat Indoor 

Rapat Meeting 
room 

Privat Indoor 

Menerima 
tamu 

Ruang 
tamu 

Publik Indoor 

Mengatur 
Job desk 
dan 
mengatur 
operasional 

R.kerja 
karyawan 

Privat Indoor 

Menyimpan 
arsip 

Ruang 
arsip 

Privat Indoor 

Beribadah Mushola Privat Indoor 

Membeli 
makanan 
dan 
minuman 

Cafetaria, 
dan bar 

Publik Indoor 

Beristirahat Ruang 
istirahat 

Publik Indoor 

Mengambil 
uang tunak, 
mengecek 
rekening 

ATM 
Center 

Servis Indoor 

BAB / BAK Toilet Servis Indoor 

Pulang / 
Pergi 

Way out Publik Outdoor 

Datang Way in Publik Outdoor 

Parkir Area parkir Publik Indoor 
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Pelaku Aktivitas Kebutuhan 
Ruang 

Sifat 
Ruang 

Jenis 
Ruang 

Pengelola 
(Sistem 
Operasional) 

Drop off Entrance Publik  Indoor 

Absensi Lobby / 
Resepsioni
s 

Publik Indoor 

Bekerja Ruang GM Privat Indoor 

Rapat Meeting 
room 

Privat Indoor 

Menerima 
tamu 

Ruang 
tamu 

Publik Indoor 

Mengatur 
setiap unit 
bisnis yang 
sedang 
berjalan. 

Ruang 
Business 
Manager 

Privat Indoor 

Menangani 
setiap 
projek-
projek yang 
akan 
berlangsung
, dan sedang 
berlangsung 

Ruang 
Project 
Manager 

Privat Indoor 

Menangani 
dan 
bertanggung 
jawab 
membuat 
konten 
kreatif 
perusahaan 

Ruang 
Creative 
Director 

Privat Indoor 

Beribadah Mushola Privat Indoor 

Membeli 
makanan 
dan 
minuman 

Cafetaria, 
dan bar 

Publik Indoor 

Beristirahat Ruang 
istirahat 

Publik Indoor 

Mengambil 
uang tunak, 
mengecek 
rekening 

ATM 
Center 

Servis Indoor 

BAB / BAK Toilet Servis Indoor 
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Pelaku Aktivitas Kebutuhan 
Ruang 

Sifat 
Ruang 

Jenis 
Ruang 

Pulang / 
Pergi 

Way out Publik Outdoor 

Pengelola 
(Informasi 
dan 
Marketing) 

Parkir Area parkir Publik Indoor 

Drop off Entrance Publik  Indoor 

Absensi Lobby / 
Resepsioni
s 

Publik Indoor 

Bekerja Ruang GM Privat Indoor 

Rapat Meeting 
room 

Privat Indoor 

Menerima 
tamu 

Ruang 
tamu 

Publik Indoor 

Memberikan 
informasi, 
kepada 
pengunjung 
yang datang 
dan 
menjelaskan 
tiap fungsi 
ruang rental 
office 

Ruang 
Informan / 
host 

Privat Indoor 

Promosi 
fasilitas dan 
prasarana 
yang 
terdapat 
pada rental 
office 
berbasis 
coworking 
space. 
Merekap 
hasil 
penjualan. 
Memastikan 
Kepuasan 
Pelanggan 
 

Ruang 
Marketing 
manager 

Privat Indoor 

Beribadah Mushola Privat Indoor 

Membeli 
makanan 
dan 
minuman 

Cafetaria, 
dan bar 

Publik Indoor 
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Pelaku Aktivitas Kebutuhan 
Ruang 

Sifat 
Ruang 

Jenis 
Ruang 

Beristirahat Ruang 
istirahat 

Publik Indoor 

Mengambil 
uang tunak, 
mengecek 
rekening 

ATM 
Center 

Servis Indoor 

BAB / BAK Toilet Servis Indoor 

Pulang / 
Pergi 

Way out Publik Outdoor 

Pengelola 
(Sekretaris, 
Financial 
dan logistic) 

Parkir Area parkir Publik Indoor 

Drop off Entrance Publik  Indoor 

Absensi Lobby / 
Resepsioni
s 

Publik Indoor 

Bekerja Ruang GM Privat Indoor 

Rapat Meeting 
room 

Privat Indoor 

Menerima 
tamu 

Ruang 
tamu 

Publik Indoor 

Bekerja 
membantu 
proses 
pekerjaan 
CEO dan 
GM 

Ruang 
Sekretaris 

Privat Indoor 

Menerima, 
menyimpan 
dan 
mengelola 
dana yang 
masuk dan 
keluar pada 
perusahaan 
 

Ruang 
Financial 

Privat Indoor 

Membeli, 
dan 
mengecek 
barang yang 
dibutuhkan 
kantor 

Ruang 
logistic 

Privat Indoor 

Membeli 
makanan 

Cafetaria, 
dan bar 

Publik Indoor 
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Pelaku Aktivitas Kebutuhan 
Ruang 

Sifat 
Ruang 

Jenis 
Ruang 

dan 
minuman 

Beristirahat Ruang 
istirahat 

Publik Indoor 

Mengambil 
uang tunak, 
mengecek 
rekening 

ATM 
Center 

Servis Indoor 

BAB / BAK Toilet Servis Indoor 

Pulang / 
Pergi 

Way out Publik Outdoor 

Pengelola 
(Operasio-
nal 
bangunan 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik  Outdoor 

Absensi Lobby / 
Resepsion
-is 

Publik Indoor 

Menyimpan 
Barang 
bawaan 

Ruang 
Loker 

Semi 
Priva-
te 

Indoor 

Rapat dan 
mengawasi 
kinerja dari 
bangunan 

Ruang 
Engineer 

Privat Indoor 

Melakukan 
maintenance 
,controller, 
dan 
perawatan 
bangunan 

R.STP 
R.Genset 
R.Trafo 
R.Pompa 
R.MDF 
R.PABX 
R.Cooling 
tower 
R.Lift 
R.AHU 
R.Chiler 
Gudang 
Janitor 
Penampun
gan 
sampah 
Ground 
tank 
Roof tank 

Servis Indoor 
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Pelaku Aktivitas Kebutuhan 
Ruang 

Sifat 
Ruang 

Jenis 
Ruang 

Membuat 
makanan,mi
numan. 
Membeli 
makanan 
dan 
minuman 

Pantry,Caf
etaria, dan 
bar 

Publik Indoor 

Beribadah Musholla Servis Indoor 

Beristirahat Ruang 
istirahat 

Publik Indoor 

Mengambil 
uang tunak, 
mengecek 
rekening 

ATM 
Center 

Servis Indoor 

BAB / BAK Toilet Servis Indoor 

Pulang / 
Pergi 

Way out Publik Outdo-
or 

Pengelola 
(Resepsion-
is) 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik  Outdoor 

Absensi Lobby / 
Resepsion
-is 

Publik Indoor 

Menyampaik
-an informasi 
dan 
reservasi 

Ruang 
Resepsion
-is 

Publik Indoor 

Membuat 
makanan,mi
numan. 
Membeli 
makanan 
dan 
minuman 

Pantry,Caf
etaria, dan 
bar 

Publik Indoor 

Beribadah Musholla Servis Indoor 

Beristirahat Ruang 
istirahat 

Publik Indoor 

Mengambil 
uang tunak, 
mengecek 
rekening 

ATM 
Center 

Servis Indoor 

BAB / BAK Toilet Servis Indoor 

Pulang / 
Pergi 

Way out Publik Outdo-
or 
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Pelaku Aktivitas Kebutuhan 
Ruang 

Sifat 
Ruang 

Jenis 
Ruang 

     

Pengelola 
(Cafetaria) 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

 Drop off Entrance Publik  Outdoor 

 Absensi Lobby / 
Resepsion
-is 

Publik Indoor 

 Ganti 
pakaian 

Ruang 
ganti 

Privat Indoor 

 Menyediak-
an makanan 
dan 
minuman 

Meja 
display 
makanan 

Publik Indoor 

 Membuat 
makanan,mi
numan. 
Membeli 
makanan 
dan 
minuman 

Kitchen 
Room 

Publik Indoor 

 Melayani 
pembayaran 

Ruang 
Kasir 

Publik Indoor 

 Menjual 
snack 

Snack 
corner 

Publik Indoor 

 Mencuci 
piring, 
gelas,dan 
peralatan 

Ruang cuci Publik Indoor 

 Menyimpan 
stock barang 

R.penyimp
anan  

Publik Indoor 

 Bongkar 
muat stock 
makanan 

Loading 
dock 

Servis Indoor 

 Beribadah Musholla Servis Indoor 

 Beristirahat Ruang 
istirahat 

Publik Indoor 

 BAB / BAK Toilet Servis Indoor 

 Pulang / 
Pergi 

Way out Publik Outdo-
or 

Pengelola 
(Security) 

Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Drop off Entrance Publik  Outdoor 
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Pelaku Aktivitas Kebutuhan 
Ruang 

Sifat 
Ruang 

Jenis 
Ruang 

Absensi Lobby / 
Resepsion
-is 

Publik Indoor 

Menjaga 
ketertiban, 
keamanan 
dalam dan 
luar 
bangunan 

Pos 
keamanan 

Servis Outdoor 
Indoor 

Melihat 
rekaman 
cctv 

Ruang 
CCTV 

Servis Indoor 

Membuat 
makanan,mi
numan. 
Membeli 
makanan 
dan 
minuman 

Pantry,Caf
etaria, dan 
bar 

Publik Indoor 

Beribadah Musholla Servis Indoor 

Beristirahat Ruang 
istirahat 

Publik Indoor 

Menjaga 
barang staff 

Loker Servis Indoor 

BAB / BAK Toilet Servis Indoor 

Pulang / 
Pergi 

Way out Publik Outdo-
or 

 

 

Berdasarkan studi aktivitas dan pelaku di atas, maka ruang-

ruang yang dibutuhkan dijelaskan pada tabel berikut 

Utama 
 

Penunjang Pengelola Servis 

Public Space Library room Ruang 
CEO 

Musholla 

Idea room Outdoor 
Space 

Ruang GM  

Tabel 3. 7 Kebutuhan ruang 

  

Sumber: Analisa pribadi, 2018 
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Utama 
 

Penunjang Pengelola Servis 

Coworking 
room 

Playground Ruang 
Business 
Manager 

Ruang Loker 

Exhibition 
space 

Gamecorner Ruang 
Marketing 
Manager 

Lavatory 

Private 
Office 

Cafetaria 
dan bar 

Ruang 
Project 

Manager 

Janitor 

Auditorium Pantry Ruang 
Creative 
Director 

Ruang 
Kesehatan 
dan P3K 

Workshop ATM Center Ruang 
Sekretaris 

Ruang 
Menyusui 

Classroom Gudang Ruang 
Resepsioni

s 

Ruang CCTV 

Ruang 
komunitas 

Loading 
Dock 

Ruang 
Financial 

dan 
Logistic 

Pos 
keamanan 

 Showroom Ruang 
Informasi 

Ruang Trafo 

 Ruang print 
dan fotocopy 

Ruang IT Ruang Genset 

 Ruang 
istirahat 

Ruang 
Staff dan 
karyawan 

Ruang MDF 

 Ruang 
tunggu 

Ruang 
Engineer 

Ruang PABX 

 Ruang ganti Ruang OB / 
Cleaning 
Service 

Ruang Pompa 

   Ruang 
Cooling Tower 

   Ruang chiller 

   RuangAHU 

   Ground Water 
tank 

   Roof 
Watertank 

   Ruang STP 

   Ruang 
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Utama 
 

Penunjang Pengelola Servis 

Penampungan 
Limbah 

   Gudang 

   Area Parkir 

   Ruang Lift 

   Tangga 
darurat 

  Sumber : Analisa Pribadi, 2018 
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3.1.2.2. Persyaratan Ruang 

Persyaratan pada ruang meliputi aspek akustik, pencahayaan, penghawaan, dan keamanan yang ada 

pada ruang-ruang di dalam rental office berbasis coworking space Persyaratan ruang yang ada pada setiap 

fasilitas-fasilitas bangunan dijelaskan pada tabel 10 berikut. 

 

 

 
No 

 
Nama Ruang 

ASPEK 

Akustik Pencahayan Penghawaan Keamanan Kesehatan 
 S

ta
b

il 

   T
e

ra
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 / Pintu 
masuk 

      
    

     

Tabel 3. 8 Persyaratan ruang rental 

office berbasis coworking space 
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No 

 
Nama Ruang 

ASPEK 

Akustik Pencahayan Penghawaan Keamanan Kesehatan 

 S
ta

b
il 

   T
e

ra
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

 

2 Exit / Pintu keluar 
      

    
     

3 Ruang Lobby 
dan Resepsionis 

                   
4 Ruang tunggu 

                  
5 Public Space 

                   
6 Coworking Room  

                  
7 Idea Room  

                  
8 Ruang 

Komunitas 
 

                  
9 Exhibition Space  

                  
10 Auditorium  

                  
11 Workshop 

Studio gambar 
Studio seni 
Studio musik 
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No 

 
Nama Ruang 

ASPEK 

Akustik Pencahayan Penghawaan Keamanan Kesehatan 

 S
ta

b
il 

   T
e

ra
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

 

Studio craft 

12 Classroom  
                  

13 ATM Center 
                   

14 Library room  
                  

15 Outdoor space 
                

16 Playground 
                

17 Gamecorner 
                 

18 Cafetaria dan Bar 
                   

19 Pantry 
                   

20 Gudang 
                

21 Loading dock 
                  

22 Showroom 
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No 

 
Nama Ruang 

ASPEK 

Akustik Pencahayan Penghawaan Keamanan Kesehatan 

 S
ta

b
il 

   T
e

ra
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

 

23 Ruang Print dan 
Fotocopy 

                   
24 Ruang istirahat               

    
25 Ruang CEO  

             
    

26 Ruang GM  
             

    
27 Ruang Sekretaris  

             
    

28 Ruang marketing 
manager 

 
                  

29 Ruang Business 
Manager 

 
                  

30 Ruang Project 
Manager 

 
                  

31 Ruang Financial  
                  

32 Ruang Logistic  
               

33 Ruang Financial  
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No 

 
Nama Ruang 

ASPEK 

Akustik Pencahayan Penghawaan Keamanan Kesehatan 

 S
ta

b
il 

   T
e

ra
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

 

34 Ruang Creative 
director 

 
                  

35 Ruang Informan 
dan host 

 
                  

36 Ruang staff dan 
karyawan 

 
                  

37 Ruang OB / 
Cleaning service 

              
    

38 Ruang kesehatan 
              

    
39 Ruang Menyusui  

             
    

40 Ruang 
keamanan 

 
                  

41 Ruang CCTV  
                  

42 Musholla  
                  

43 Lavatory / Toilet 
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No 

 
Nama Ruang 

ASPEK 

Akustik Pencahayan Penghawaan Keamanan Kesehatan 

 S
ta

b
il 

   T
e

ra
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

 

44 Ruang Loker 
                   

45 Ruang Ganti 
              

    
46 Ruang Trafo 

      
   

        
47 Ruang Genset 

      
   

        
48 Ruang MDF 

    
   

          
49 Ruang PABX 

    
   

          
50 Ruang Pompa 

      
   

        
51 Ruang cooling 

tower 
      

   
        

52 Ruang Chiler 
    

   
          

53 Ruang AHU 
    

   
          

54 Tangga darurat 
                   

55 Ruang Lift 
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No 

 
Nama Ruang 

ASPEK 

Akustik Pencahayan Penghawaan Keamanan Kesehatan 

 S
ta

b
il 

   T
e

ra
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

 

57 Ruang 
penampungan 
limbah 

      
   

        

58 Area Parkir 
      

   
        

59 Ground tank 
      

   
        

60 Rooftank 
      

   
        

61 Janitor 
    

        
  

 

 

 

 

Sumber: Analisa pribadi, 2018 
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3.1.2.3. Pola Sirkulasi Ruang 

Sirkulasi ruang pada projek rental office berbasis coworking space ini dibagi menjadi 4 jenis sirkulasi ruang 

yaitu: 

 Pola sirkulasi ruang kegiatan utama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Ruang public 

Ruang privat 

Ruang semi 

privat 

Ruang Servis 

Sirkulasi 

manusia 

 

Way in / Pintu 

masuk 

Drop off area Entrance / 

Exit 

Parkir 
Way out/ Pintu 

keluar 

Lobby / 
Resepsionis 

Ruang Tunggu 

Toilet 

Coworking 
Room, Idea 

room, 

Exhibition space, 
auditorium, 
classroom, 
Workshop 

Private 
Office,Meeting

room 

Bagan 3. 6 Pola sirkulasi 

kegiatan utama 

Sumber: Analisa pribadi, 2018 
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Sirkulasi ruang kegiatan penunjang pada projek rental office berbasis coworking space dapat dilihat pada 

bagan berikut 

 Pola sirkulasi ruang kegiatan penunjang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Ruang public 

Ruang privat 

Ruang semi 

privat 

Ruang Servis 

Sirkulasi 

manusia 

 

Way in / Pintu 

masuk 

Drop off area Entrance / 

Exit 

Parkir 
Way out/ Pintu 

keluar 

Lobby / 
Resepsionis 

Loading Dock 
dan gudang 

Pantry/dapur 

Library room, 
playground, 
gamecorner 

Cafetaria , BAR, 
dan showroom , 
ATM Center 

Outdoor space 

Toilet 

Bagan 3. 7 Pola sirkulasi 

kegiatan ruang 

Sumber: Analisa pribadi, 

2018 
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Sirkulasi ruang kegiatan pengelola pada projek rental office berbasis coworking space dapat dilihat pada 

bagan berikut 

 Pola sirkulasi ruang kegiatan pengelola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Ruang public 

Ruang privat 

Ruang semi 

privat 

Ruang Servis 

Sirkulasi 

manusia 

 

Way in / Pintu 

masuk 

Drop off area Entrance / 

Exit 

Parkir 

Way out/ Pintu 
keluar 

Lobby / 
Resepsionis 

Loading 
Dock/gudang 

Pantry/dapur 

Ruang tamu 

R.CEO 

Toilet 

R.GM 

R.Sekre
-taris 

R.PM 

R.BM 

Financial 

Logistic 

R.Lo
-ker 

Bagan 3. 8 Pola 

sirkulasi kegiatan 

pengelola 

Sumber: Analisa 

pribadi, 2018 
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Sirkulasi ruang kegiatan pelayanan public pada projek rental office berbasis coworking space dapat dilihat 

pada bagan berikut 

 Pola sirkulasi ruang kegiatan pelayanan public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrance / 

Exit 

Keterangan : 

Ruang public 

Ruang privat 

Ruang semi 

privat 

Ruang Servis 

Sirkulasi 

manusia 

 

Way in / Pintu 

masuk 

Drop off area 

Parkir 

Way out/ Pintu 
keluar 

Lobby / 
Resepsionis 

Ruang CCTV 

Ruang tunggu 

Musholla 

Toilet 

R.Lo
-ker 

Janitor 

Gudang 

R.ME 

Bagan 3. 9 Pola sirkulasi ruang 

kegiatan pelayanan publik 

Sumber : Analisa pribadi, 2018 
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3.1.2.4. Pendekatan Jumlah Pelaku 

Pendekatan jumlah pelaku dibedakan berdasarkan dengan 

kategori pelaku pada bangunan, yaitu : 

 Pendekatan analisis jumlah pengelola 

Pelaku Jumlah Analisis 

CEO (Chief Executive 
Officer) 

1  

GM (General Manager) 1  

Project Manager 1  

Business Manager 1  

Marketing Manager 1  

Sekretaris 2  

Creative Director 1  

Financial 1  

Logistic 2  

IT 1  

Staff Creative 4 2 Shift : Shift pagi 
dan shift sore 

Staff IT 2 2 Shift : Shift pagi 
dan shift sore 

Resepsionis 2 2 Shift : Shift pagi 
dan shift sore 

Informan 2 2 Shift : Shift pagi 
dan shift sore 

Cleaning service 14 2 Shift : Shift pagi 
dan shift sore 

Keamanan / security 12 3 Shift : Shift pagi 
dan shift sore,shfit 
malam 

Petugas CCTV 2 2 Shift : Shift pagi 
dan shift sore 

Petugas kebun 6  

Petugas sampah 2  

Petugas cafe 8 2 Shift : Shift pagi 
dan shift sore 

Maintenance 2 2 Shift : Shift pagi 
dan shift sore 

Tabel 3. 9 Pendekatan jumlah pelaku 
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Pelaku Jumlah Analisis 

Staff Pembantu 8 2 Shift : Shift pagi 
dan shift sore 

   

Jumlah total pengelola 76 orang jumlah pengelola 
bangunan rental office berbasisi 
coworking space. 

   

 

 Pendekatan analisis jumlah penyewa 

Analisis jumlah pelaku diambil dari projek sejenis di 

semarang ada 3 projek yang sudah di survei. Dimana dari 

ketiga tempat mempunyai segmen yang berbeda. 

Berdasarkan dari data yang diperoleh dalam kurun waktu  1 

satu tahun sudah ada kiranya 250 member yang datang 

mengunjungi coworking space, baik menjadi member tetap 

ataupun sebagai member harian pada coworking space A, 

dan sekiranya ada 150 member pada coworking space B. 

Jika ditotal dalam waktu 1 tahun dari coworking A dan B ada 

400 member. Jumlah member yang hadir setiap harinya > 

5% dari jumlah total member. Sehingga dari hasil tersebut 

dapat dijadikan patokan dalam menghitung jumlah 

kapasitas dari coworking space itu sendiri. Bangunan 

coworking space harus bisa diasumsikan 20 th kedepan dari 

tahun sekarang yaitu tahun 2038. Dengan kenaikan setiap 

tahunya 5% 

Sumber :Analisa pribadi, 2018 
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Pt : Jumlah pengunjung pada tahun 2038 

Po : Jumlah pengunjung pada tahun 2018 

T : Tahun proyeksi. 

r : Prosentase kehadiran tiap harinya. 

 (diambil 5% kehadiran tiap harinya) 

Pt : po x t 

Pt : 400 x 20 

Pt : 8000 orang 

 8000 x 5% = 8400 

Jumlah penyewa yang berkunjung tiap harinya diasumsikan 

5% dari jumlah member yang pada tahun 2038. 

Penyewa : r x pt 

Penyewa : 5% x 8400 orang. 

Penyewa : 420 orang 

 Pendekatan jumlah pengunjung di dalam bangunan 

Pengunjung pada bangunan ini merupakan orang yang 

datang ke rental office berbasis coworking space. 

Pengunjung ini biasanya tidak menyewa tempat untuk 
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bekerja akan tetapi hanya melihat-lihat pameran, atau 

mengikuti kelas dan pembelajaran pada area rental office 

berbasis coworking space. 

 Pengunjung Auditorium 

Kapasitas auditorium pada bangunan rental office 

berbasis coworking space adalah 200 orang 

 Pengunjung Classroom 

Kapasitas ruang kelas pada bangunan dibagi menjadi 

beberapa ruang kelas yaitu kelas 20 orang, kelas 50 

orang. Total pengunjung yang mengikuti kelas adalah 70 

orang. 

 Pengunjung workshop 

Asumsi pengunjung di ruang workshop adalah 30 orang. 

 Pengunjung showroom 

Pengunjung showroom yang datang setiap harinya adalah 

20 orang 

 Pengunjung Cafetaria 

Pengunjung cafetaria setiap harinya diasumsikan 30 

orang. 
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Jadi total jumlah pengunjung pada rental office berbasis 

coworking space ini adalah 350 dengan asumsi kehadiran 

pengunjung 30% setiap harinya 

Jumlah pengunjung tiap harinya : 105 orang. 

 

Kategori Pengguna   Jumlah 

Pengelola 76 orang 

Penyewa / Pengunjung  420 orang 

Pengunjung 105 orang 

Total keseluruhan 601 orang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. 10 Keseluruhan 

jumlah pelaku 

Sumber : Analisa pribadi, 2018 
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3.1.3. Studi Ruang Khusus 

Studi ruang khusus ini meliputi ruang-ruang yang menjadi fasilitas 

utama pada rental office berbasis coworking space di semarang. 

Studi ruang khusus ini meliputi ruang coworking, ruang kelas, 

workshop, meeting room, private office, dan ruang yang menjadi 

fokus utama lainya. Untuk detail layout denah studi ruang khusus 

dapat dilihat pada bagian lampiran 13. 

 

1. Coworking room tipe A 

Studi Dimensi Luas 

SRK 01 16m x 12m 192 m2 

Perabot Aktivitas 

A. Meja Kerja @2.4m2x16unit=38.4m2 
B. Kursi Kerja tipe a @0.25m2x16unit=4m2 
C. Rak dan loker penyimpanan 

@0.72m2x5unit=3.6 m2 
D. Coffe table @1.25 m2x2unit=2.5 m2 
E. Sofa 5 seat @3.32 m2x2unit=6.64 m2 
F. Refrigerator@0.36 m2 
G. Mini Pantry@0.66m2 
H. Dispenser@0.16 m2 
I. Meja khusus 4 seat@2.5 m2x3=7.5 m2 
J. Kursi kerja tipe b @0.3 m2x12= 3.6m2 
K. Lcd / Proyektor@0.18 m2 
Total=67.6 m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bekerja, 
berdiskusi, 
berkolaborasi. 

Tabel 3. 11 Studi ruang khusus 
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Layout Ruang 

 

 
Gambar 3. 1 Layout ruang coworking tipe A 
Sumber : Analisis pribadi 

 

Karakteristik ruang :  

 Coworking room tipe B merupakan sebuah ruangan yang 
difungsikan sebagai tempat kerja dengan kapasitas 32 orang. 

 Pada ruangan ini menggunakan penghawaan buatan berupa 
AC, dengan memaksimalkan pencahayaan alami dan buatan. 

 Media visual pada ruangan ini menggunakan proyektor, lcd, 
microphone, sound system, touchscreen lcd. 

 Fasilitas yang didapatkan pada ruangan coworking tipe A ini 
adalah meja dan kursi, rak penyimpanan, kabel dan stop kontak. 

 Keamanan pada ruang auditorium ini di lengkapi dengan cctv 
dan alat pendeteksi kebakaran. 

 Ruangan yang direncanakan harus dapat bisa memberikan 
kesan nyaman dan menyenangkan sesuai dengan citra ruang 
kreatif. 

 

Sirkulasi: 192-67.6/67.6x100% 184% 

2. Coworking room tipe B 

Studi Dimensi Luas 

SRK O2 12m x 16m 192 m2 

Perabot Aktivitas 

A. Meja Kerja@2.4m2x16unit=38.4m2 
B. Kursi kerja tipe a@0.25m2x16unit=4m2 

Bekerja, 
berdiskusi, 
berkolaborasi 
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C. Rak penyimpanan / 
loker0.72m2x18unit=12.96 m2 

D. Coffe table@1.25 m2x2unit=2.5 m2 
E. Sofa 5 seat@3.32 m2x2unit=6.64 m2 
F. Refrigerator@0.36 m2 
G. Mini pantry@0.66m2 
H. Dispenser@0.16 m2 
I. Meja khusus 4 orang@2.5 m2x3=7.5 m2 
J. Kursi tipe b@0.3 m2x12= 3.6m2 

 
K. Lcd / Proyektor@0.18 m2 
Total=76.96 m2 

 

Layout Ruang 

 
 

 
Gambar 3. 2 Layout coworking space tipe A 
Sumber : Analisis pribadi, 2018 
  

 
 

Karakteristik ruang :  

 Coworking room tipe B merupakan sebuah ruangan yang 
difungsikan sebagai tempat kerja dengan kapasitas 28 orang. 
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 Coworking tipe B ini difungsikan sebagai 

 Pada ruangan ini menggunakan penghawaan buatan berupa 
AC, dengan memaksimalkan pencahayaan alami dan buatan. 

 Media visual pada ruangan ini menggunakan proyektor, lcd, 
microphone, sound system, touchscreen lcd. 

 Fasilitas yang didapatkan pada ruangan coworking tipe A ini 
adalah meja dan kursi, rak penyimpanan, kabel dan stop kontak. 

 Keamanan pada ruang auditorium ini di lengkapi dengan cctv 
dan alat pendeteksi kebakaran. 

 Ruangan yang direncanakan harus dapat bisa memberikan 
kesan nyaman dan menyenangkan sesuai dengan citra ruang 
kreatif. 

 

Sirkulasi: 192-76.96/76.96x100% 150% 

3. Ruang komunitas  

Studi Dimensi Luas 

SRK 03 16.8 m x 10.15 m 170.5 m2 

Perabot Aktivitas 

A. Meja diskusi dan kerja@4.9m2x6=29.4 m2 
B. Kursi kerja@0.25 m2x30=7.5 m2 
C. Rak penyimpanan dan loker@0.72 

m2x24= 17.28 m2 
D. Whiteboard@0.12 m2 
E. Dispenser@0.16 m2 
Total=54.46 m2 

 
 

Mencari ide, 
berdiskusi. 

Layout Ruang Komunitas 

 

  
 

Gambar 3. 3 Layout ruang komunitas 
Sumber : Analisis pribadi, 2018 
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Karakteristik ruang :  

 Ruang komunitas merupakan ruang yang difungsikan sebagai 
ruang kerja yang digunakan untuk bekerja yang lingkupnya 
merupakan komunitas kerja dan bukan satu individu. 

 Ruang komunitas mempunyai kapasitas ruang yang dapat 
menampung hingga 30 orang. 

 Pada ruang ini fasilitas yang disediakan adalah meja kerja, kursi 
kerja, dan sarana penunjang seperti wifi, stop kontak, lemari 
atau rak penyimpanan. 

 Pencahayaan ruangan pada siang hari memaksimalkan 
pencahayaan buatan dengan ditunjang pencahayaan alami. 

 Penghawaan pada ruangan menerapkan penghawaan buatan. 

 Keamanan pada ruang auditorium ini di lengkapi dengan cctv 
dan alat pendeteksi kebakaran. 

Sirkulasi=170.5-54.46/54.46x100% 213% 

4. Auditorium 

Studi Dimensi Luas 

SRK 04 20m x 20m 400m2 

Perabot Aktivitas 

A. Panggung.@64.3 m2 
B. Backdrop@1.6 m2 
C. Sofa Double seat@1.692 m2 
D. Coffe table@0.72 m2 
E. Sofa single seat@0.72 m2x2=1.44 m2 
F. Audience chair@0.432x200=86.4 m2 
G. Proyektor@3.6 m2x2=7.2 m2 
Total=163.352 m2 

 

Mengikuti 

seminar 

Layout Ruang Komunitas 
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Gambar 3. 4 Layout Ruang auditorium 
Sumber : Analisa pribadi, 2018 

Karakteristik ruang :  

 Ruang auditorium adalah sebuah ruang yang digunakan apabila 
ada pertunjukan atau kegiatan seminar. 

 Ruang auditorium mempunyai kapasitas yang dapat 
menampung 200 orang. 

 Penghawaan memaksimalkan penghawaan buatan dan alami. 

 Pencahayaan pada ruangan menerapkan pencahayaan buatan 
serta pencahayaan alami. 

 Keamanan pada ruang auditorium ini di lengkapi dengan cctv 
dan alat pendeteksi kebakaran. 

 Media visual pada ruangan ini menggunakan proyektor, lcd, 
microphone, sound system, touchscreen lcd. 

Sirkulasi=400-163.352/163.352x100% 145% 

5. Exhibition space 

Studi Dimensi Luas 

SRK 05 20m x 20m 400m2 

Perabot Aktivitas 

A. Exhibition tenant 1.@20 m2x10=200 m2 
B. Exhibition tenant 2.@2.72 m2x16=43.52 

m2 
Total=243.52 m2 

Melihat 
pameran 
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Layout Ruang 

 
 

Gambar 3. 5 Layout exhibition space 
Sumber Analisis pribadi, 2018 

 

Karakteristik ruang :  

 Exhibition space merupakan ruangan yang difungsikan sebagai 
tempat untuk menampilkan hasil karya atau seni yang dihasilkan 
pada kegiatan yang berada di rental office berbasis coworking 
space. 

 Exhibition space dapat menampung hingga 100 orang dalam 
satu ruangan. 

 Penghawaan memaksimalkan penghawaan buatan dan alami. 

 Pencahayaan pada ruangan menerapkan pencahayaan buatan 
serta pencahayaan alami. 

Sirkulasi=400-243.52/243.52x100% 64% 

6. Meeting room tipe A ( 10 orang ) 

Studi Dimensi Luas 

SRK 06 6m x 4m 24m2 

Perabot Aktivitas 

A. Kursi rapat@0.3 m2x10=3 m2 
B. Meja rapat@3 m2 
C. Dispenser@0.16 m2 
D. Proyektor@0.3 m2 
E. Cabinet@0.72 m2 
Total=7.18 m2 

Rapat, 

berdiskusi 
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Layout Ruang 

 

 

Gambar 3. 6 Layout ruang meeting room tipe A 
Sumber : Analisis pribadi, 2018 

Karakteristik ruang :  

 Meeting room tipe A mempunyai kapasitas yang dapat 
menampung hingga 10 orang. 

 Exhibition space dapat menampung hingga 100 orang dalam 
satu ruangan. 

 Menerapkan pencahyaan dan penghawaan, alami, dan buatan 

 Digunakan sebagai ruangan untuk berdiskusi dan rapat kerja. 

 Media visual pada ruangan ini menggunakan proyektor, lcd, 
microphone, sound system. 

 Ruangan yang direncanakan harus dapat bisa memberikan 
kesan nyaman dan menyenangkan sesuai dengan citra ruang 
kreatif. 

 Keamanan pada ruang auditorium ini di lengkapi dengan cctv 
dan alat pendeteksi kebakaran. 

 

Sirkulasi=24-7.18/7.18x100% 244% 

7. Meeting room tipe B ( 20 orang ) 

Studi Dimensi Luas 

SRK 07 10m x 6m 60m2 

Perabot Aktivitas 

A. Meja rapat 
B. Kursi rapat@0.3 m2x16=4.8 m2 
C. Cabinet / almari simpan@0.72 m2x6=4.32 

m2 
D. Dispenser@0.16 m2 

Rapat, 

berdiskusi 
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E. Proyektor@3 m2 
F. Cabinet@0.72 m2 
Total=13 m2 

 

Layout Ruang 

 
 

 
Gambar 3. 7 Layout ruang meeting tipe B 
Sumber : Analisa pribadi, 2018 

Karakteristik ruang :  

 Meeting room tipe B mempunyai kapasitas yang dapat 
menampung hingga 20 orang. 

 Exhibition space dapat menampung hingga 100 orang dalam 
satu ruangan. 

 Menerapkan pencahyaan dan penghawaan, alami, dan buatan 

 Digunakan sebagai ruangan untuk berdiskusi dan rapat kerja. 

 Media visual pada ruangan ini menggunakan proyektor, lcd, 
microphone, sound system. 

 Ruangan yang direncanakan harus dapat bisa memberikan 
kesan nyaman dan menyenangkan sesuai dengan citra ruang 
kreatif. 

 Keamanan pada ruang auditorium ini di lengkapi dengan cctv 
dan alat pendeteksi kebakaran. 

 

Sirkulasi=60-13/13x100% 361% 

8. Showroom 

Studi Dimensi Luas 

SRK 08 20m x 20m 400m2 

Perabot Aktivitas 
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A. Seating @3.6 m2 
B. Meja kasir@2.61 m2 
C. Meja penitipan@1.482 m2 
D. Display@46.8 m2 
E. Vitrin@6 m2x3=18 m2 
F. Vitrin2@0.72 m2x60=43.2 m2 
G. Showroom Tenant@4.6m2x2= 9.2 m2 
Total=124.892 m2 

 

Membeli karya, 

melihat karya. 

Layout Ruang 

 

Gambar 3. 8 Layout showroom 
Sumber : Analisa pribadi, 2018 

Karakteristik ruang :  

 Showroom merupakan sebuah ruangan yang digunakan untuk 
menjual barang hasil karya atau desain yang dikomersilkan. 

 Showroom dapat menampung sekitar 20 orang. 

 Barang yang dijual merupakan hasil karya yang dihasilkan pada 
proses bekerja di rental office berbasis coworking space. 

 Keamanan pada ruang auditorium ini di lengkapi dengan cctv 
dan alat pendeteksi kebakaran. 

 

Sirkulasi=400-124.892/124.892x100% 220% 

9. Class room tipe A (20 orang) 

Studi 08 Dimensi Luas 

SRK 09 14 m x 11.51 m 161.14 m2 
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Perabot Aktivitas 

A. Meja kerja@1.98 m2x18=35.64 m2 
B. Kursi kerja@0.3 m2x19=5.7 m2 
C. Papan whiteboard, lcd, dan 

proyektor@2.88 m2 
D. Meja menthor@1.98 m2 
E. Kursi menthor@0.3 m2 
F. Dispenser@0.16 m2 
Total=46.66 m2 

Berdiskusi, 
belajar. 

Layout Ruang 

 

 
Gambar 3. 9 Layout Classroom tipe A 
Sumber : Analisa pribadi, 2018 

Karakteristik ruang :  

 Classroom merupakan sebuah ruangan pada bangunan yang 
digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar. 

 Classroom tipe A dapat menampung sekitar 20 orang. 

 Ruangan yang direncanakan harus dapat bisa memberikan 
kesan nyaman dan menyenangkan sesuai dengan citra ruang 
kreatif. 

 Keamanan pada ruang kelas tipe A ini di lengkapi dengan cctv 
dan alat pendeteksi kebakaran. 

 Menerapkan pencahayaan dan penghawaan alami dan buatan 
 

Sirkulasi=161.14-46.66/46.66x100% 245% 

10. Class room tipe B (50 orang) 

Studi Dimensi Luas 

SRK 10 16mx10m 160m2 

Perabot Aktivitas 



115 

 

A. Meja kerja @1.98 m2 
B. Kursi kerja@0.3 m2 
C. Dispenser@0.16 m2 
D. Panggung@6.72 m2 
E. Whiteboard, lcd, proyektor@1.44 m2 
F. Kursi kelas 0.48 m2x45=21.6 m2 
G. Mini pantry @1.44 m2 
Total=33.64 m2 

Belajar, 
berdiskusi 

Layout Ruang 

 

 
Gambar 3. 10 Layout classroom tipe B 
Sumber : Analisa pribadi, 2018 

Karakteristik ruang :  

 Classroom merupakan sebuah ruangan pada bangunan yang 
digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar. 

 Classroom tipe B dapat menampung sekitar 20 orang. 

 Ruangan yang direncanakan harus dapat bisa memberikan 
kesan nyaman dan menyenangkan sesuai dengan citra ruang 
kreatif. 

 Keamanan pada ruang kelas tipe B ini di lengkapi dengan cctv 
dan alat pendeteksi kebakaran. 

 Menerapkan pencahayaan dan penghawaan alami dan buatan 
 

Sirkulasi=160-33.64/33.64x100% 375% 

11. Workshop studio gambar (17 orang) 

Studi Dimensi Luas 

SRK 11 9m x 9m 81 m2 

Perabot Aktivitas 

A. Meja gambar@1.98 m2 x17=33.66 m2 
B. Kursi kerja@0.3 m2x17=5.1 m2 
C. Dispenser@0.16 m2 

Belajar, 
berdiskusi, 
menggambar. 
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D. Rak penyimpanan dan loker@0.72 m2 x 
6= 4.32m2 

E. Whiteboard, Lcd, proyektor@1.44 m2 
Total=44.68 m2 

 

Layout Ruang 

 
 

 
Gambar 3. 11 Layout studio gambar 
Sumber : Analisa pribadi, 2018 

Karakteristik ruang :  

 Merupakan ruangan yang digunakan sebagai workshop atau 
pelatihan menggambar. 

 Workshop studio gambar dapat menampung sekitar 27 orang. 

 Ruangan yang direncanakan harus dapat bisa memberikan 
kesan nyaman dan menyenangkan sesuai dengan citra ruang 
kreatif. 

 Keamanan pada studio gambar ini di lengkapi dengan cctv dan 
alat pendeteksi kebakaran. 

 Menerapkan pencahayaan dan penghawaan alami dan buatan 
 

Sirkulasi=81-44.68/44.68x100% 81% 

12. Workshop studio seni (20 orang) 

Studi Dimensi Luas 

SRK 12 14m x 10m 140 m2 

Perabot Aktivitas 
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A. Meja kerja@0.72 m2x12=8.64 m2 
B. Kursi kerja@0.3 m2x12=3.6 m2 
C. Partisi dan sekat@0.487 m2 
D. Rak penyimpanan dan loker@0.72 

m2x6=4.32 m2 
E. Panggung@15 m2 
F. Dispenser@ 0.16m2 
Total=32.207 m2 

 

Belajar, 
membuat 
karya seni, 
menari, 
berdiskusi 

Layout Ruang 

 

 
Gambar 3. 12 layout studio seni 
Sumber : Analisa pribadi, 2018 

 
 

Karakteristik ruang :  

 Merupakan ruangan yang digunakan sebagai workshop atau 
pelatihan kesenian baik itu seni tari ataupun kesenian yang lain. 

 Merupakan fasilitas penunjang bagi penggunan di coworking 
space. 

 Workshop  studio seni dapat menampung sekitar 20 orang. 

 Keamanan pada studio seni ini di lengkapi dengan cctv dan alat 
pendeteksi kebakaran. 

 Menerapkan pencahayaan dan penghawaan alami dan buatan. 
 
 

Sirkulasi=140-32.207/32.207x100% 334% 

13. Workshop studio craft dan maket (12 orang) 
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Studi Dimensi Luas 

SRK 13 9m x 9m 81 m2 

Perabot Aktivitas 

A. Meja kerja @1.98 m2x10=19.8 m2 
B. Kursi kerja @0.3 m2 x10=3 m2 
C. Dispenser @0.16 m2 
D. Rak penyimpanan dan loker @0.72 

m2x6=4.32 m2 
E. Meja dan printer@0.84 m2 
F. Meja menthor @1.98 m2 
G. Kursi menthor@0.3 m2 
H. Whiteboard , lcd, proyektor @0.16 m2 
Total=30.52 m2 

Belajar, 
berdiskusi, 
membuat 
kerajinan 
tangan, 
membuat 
maket 

Layout Ruang 

 
Gambar 3. 13 Layout studio craft dan maket 
Sumber : Analisa pribadi, 2018 

Karakteristik ruang :  

 Merupakan ruangan yang digunakan sebagai workshop atau 
tempat yang digunakan untuk membuat maket ataupun 
pembuatan kerajinan yang lainya. 

 Merupakan fasilitas penunjang bagi penggunan di coworking 
space. 

 Workshop  craft dan maket dapat menampung sekitar 12 orang. 

 Keamanan studio craft dan maket ini di lengkapi dengan cctv 
dan alat pendeteksi kebakaran. 
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 Menerapkan pencahayaan dan penghawaan alami dan buatan 
 

Sirkulasi=81-30.52/30.52x100% 165% 

14. Studio komputer (12 orang) 

Studi Dimensi Luas 

SRK 14 9m x 9m 81m2 

Perabot Aktivitas 

A. Meja kerja@1.98 m2x8=15.84 m2 
B. Kursi kerja@0.3 m2x8=2.4 m2 
C. Printer dan meja printer@0.8 m2 
D. Dispenser@0.16 m2 
E. Rak penyimpanan dan loker@0.72 

m2x6=4.32 m2 
F. Meja menthor@1.98 m2 
G. Kursi menthor@0.3 m2 
H. Whiteboard, lcd, dan proyektor.@ 0.16m2 
Total=25.96 m2 

 

Belajar, 
berdiskusi, 
membuka 
aplikasi melalui 
komputer. 

Layout Ruang 

 

 
Gambar 3. 14 Layout studio komputer 
Sumber : Analisa pribadi, 2018 

Karakteristik ruang :  

 Merupakan ruangan yang digunakan sebagai workshop atau 
tempat yang digunakan untuk mengerjakan projek yang 
berhubungan dengan komputer dapat juga sebagai pelatihan. 
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 Merupakan fasilitas penunjang bagi penggunan di coworking 
space. 

 Workshop  craft dan maket dapat menampung sekitar 12 orang. 

 Keamanan studio craft dan maket ini di lengkapi dengan cctv 
dan alat pendeteksi kebakaran. 

 Menerapkan pencahayaan dan penghawaan alami dan buatan 
 

Sirkulasi=81-25.96/25.96x100% 212% 

15. Studio foto dan video  (15 orang) 

Studi Dimensi Luas 

SRK 15 20m x 8m 160 m2 

Perabot Aktivitas 

A. Stand / area film@16 m2 
B. Area photobox@4 m2x2=8 m2 
C. Stand foto/ area foto@9 m2 
D. Dispenser@0.16 m2 
E. Mini pantry@0.82 m2 
F. Coffe table@0.5 m2 x2=1 m2 
G. Sofa 3 seat@1.302 m2x3=3.9 m2 
H. Kursi rias@0.3x2=0.6 m2 
I. Meja rias@0.72 m2 x 2=1.44 m2 
J. Kursi kerja @0.3 m2 
K. Meja kerja@1.98 m2x3=5.94 m2 
L. Gudang@8.12 m2 
M. Rak penyimpanan@0.48 m2x3=1.44 m2 
Total=57.2 m2 

 
 

Belajar, 

berdiskusi 

Layout Ruang 
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Gambar 3. 15 Layout studio foto dan video 
Sumber : Analisa pribadi, 2018 

Karakteristik ruang :  

 Merupakan ruangan yang digunakan sebagai workshop atau 
tempat yang digunakan untuk membuat projek foto ataupun 
projek video. 

 Merupakan fasilitas penunjang bagi penggunan di coworking 
space. 

 Workshop  studio foto dan video dapat menampung sekitar 15 
orang. 

 Keamanan studio foto dan video ini di lengkapi dengan cctv dan 
alat pendeteksi kebakaran. 

 Menerapkan pencahayaan dan penghawaan alami dan buatan 
 

Sirkulasi=160-57.2/57.2x100% 180% 

16. Workshop Studio musik (15 orang) 

Studi Dimensi Luas 

SRK 16 6.5m x 12m 78 m2 

Perabot Aktivitas 

A. Sofa 3seat @1.62x2= 3.24m2 
B. Coffe table@0.96x1=0.96 m2 
C. Disenser@0.16 m2 
D. Kursi kerja@0.3 m2x2=0.6 m2 
E. Meja mixer dan tune audio@0.72x3=2.16 

m2 
F. Keyboard@1.8 

Belajar, 
bermain 
musik, 
menciptakan 
musik. 
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G. Bass@0.03x2=0.06 m2 
H. Guitar@0.03x2=0.06 m2 
I. Guitar 2@0.03x2=0.06 m2 
J. Drum@2.88 m2 
Total=11.98 m2 

Layout Ruang 

 

 
Gambar 3. 16 Layout studio musik 
Sumber : Analisa pribadi, 2018 

 

Karakteristik ruang :  

 Merupakan ruangan yang digunakan sebagai workshop atau 
tempat yang digunakan untuk membuat projek musik ataupun 
pengolahan musik menjadi sebuah karya. 

 Merupakan fasilitas penunjang bagi penggunan di coworking 
space. 

 Workshop  studio musik dapat menampung sekitar 15 orang. 

 Keamanan studio musik ini di lengkapi dengan cctv dan alat 
pendeteksi kebakaran. 

 Menerapkan pencahayaan dan penghawaan alami dan buatan 
 

Sirkulasi=78-11.98/11.98x2 551% 

17. Ruang print dan fotocopy (6 orang) 

Studi Dimensi Luas 
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SRK 17 8m x 6m 48m2 

Perabot Aktivitas 

A. Kursi kerja@0.3 m2x4=1.2 m2 
B. Meja print dan komputer@1.8 m2x4=7.2 

m2 
C. Print laser @2.88 m2 
D. Plotter @1.08 m2 
E. Plotter 2 @ 1.08 m2 
F. Mesin fotocopy @0.674 m2 
G. 3D Printer @2.88 m2 
Total=16.994 m2 

 

Belajar, 
berdiskusi 

Layout Ruang 

 
 

 
Gambar 3. 17 Layout ruang print dan fotocopy 

 
Sumber: Analisa pribadi, 2018 

Karakteristik ruang :  

 Merupakan ruangan yang difungsikan untuk bersantai, 
berdiskusi untuk mendapatkan pencerahan ide dalam 
mengerjakan projek. 

 Merupakan fasilitas utama bagi pengguna di coworking space. 

 Idea room dapat menampung sekitar 20 orang. 

 Keamanan private office ini di lengkapi dengan cctv dan alat 
pendeteksi kebakaran. 

 Menerapkan pencahayaan dan penghawaan alami dan buatan 
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Sirkulasi=48-16.994/16.994x100% 182% 

18. Private Office (12 orang) 

Studi Dimensi Luas 

SRK 18 14m x 10m 140 m2 

Perabot Aktivitas 

A. Kursi kepala kerja ( Kepala kantor )@0.3 
m2 

B. Meja kerja ( Kepala kantor )@2.44m2 
C. Meja kerja (staff)@0.72 m2 x10=7.2 m2 
D. Kursi kerja (staff)@0.3 m2x10=3 m2 
E. Meja rapat@3.6 m2 
F. Kursi rapat@0.3 m2 
G. Dispenser@0.16 m2 
H. Mini pantry@0.96 m2 
I. Refrigerator @0.4 m2 
J. Puff @0.16 m2x2=0.32 m2 
K. Coffetable@0.96 m2 
L. Sofa single seat@0.81 m2 x2=1.62 m2 
M. Sofa 6 seat@2.16 m2 
N. Kursi @0.16 x 4=0.64 m2 
O. Meja@0.64 m2 

Total=24.7m2 

Bekerja, 
melakukan 
kegiatan 
perusahaan 

Layout Ruang 

 

 
Gambar 3. 18 layout ruang private office 
Sumber : Analisa pribadi, 2018 

Karakteristik ruang :  

 Merupakan ruangan yang difungsikan sebagai tempat bekerja 
bagi perusahaan yang ingin menyewa tempat. 
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 Merupakan fasilitas utama bagi pengguna di coworking space. 

 Private office dapat menampung sekitar 12 orang. 

 Keamanan private office ini di lengkapi dengan cctv dan alat 
pendeteksi kebakaran. 

 Menerapkan pencahayaan dan penghawaan alami dan buatan 
 

Sirkulasi= 140-24.7/24.7x100% 466% 

19. Idea Room 

Studi Dimensi Luas 

SRK 19 6 m x 6 m 36 m2 

Perabot Aktivitas 

A. Rak buku@0.72 m2x4=2.88 m2 
B. Dispenser@0.16 m2 
C. Karpet@2.83x2=5.66 m2 
D. Meja bundar@0.5 m2x2=1 m2 
E. Coffe table@0.96 m2x2=1.92 m2 
F. Sofa 6 seat@2.16 m2x2=4.32 m2 
Total=15.94 m2 

 

Mencari ide, 
mengobrol, 
berdiskusi, 
merangkai ide 

Layout Ruang 

 

 
Gambar 3. 19 Layout idea room 
Sumber : Analisa pribadi, 2018 
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Karakteristik ruang :  

 Merupakan ruangan yang difungsikan untuk bersantai, 
berdiskusi untuk mendapatkan pencerahan ide dalam 
mengerjakan projek. 

 Merupakan fasilitas utama bagi pengguna di coworking space. 

 Idea room dapat menampung sekitar 20 orang. 

 Keamanan private office ini di lengkapi dengan cctv dan alat 
pendeteksi kebakaran. 

 Menerapkan pencahayaan dan penghawaan alami dan buatan 
 

Sirkulasi=36-15.94/15.94x100% 125% 

20. Public space 

Studi Dimensi Luas 

SRK 20 6m x 10m 60 m2 

Perabot Aktivitas 

A. Kursi kerja @0.3m2 x14=4.2 m2 
B. Meja kerja@1.25m2x3=8.75 m2 
C. Loker / rak penyimpanan@0.48 

m2x3=1.44 m2 
D. Sofa 6 seat@2.16 m2 
E. Coffe table@0.96 m2 
F. Dispenser@0.16 m2 
G. Minipantry@0.64 m2 

Total=18.31 m2 
 

Berdiskusi, 
mengobrol, 
bekerja, 
bersantai 

Layout Ruang 

 

 
Gambar 3. 20 Layout ruang public space 
Sumber : Analisa pribadi, 2018 
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Karakteristik ruang :  

 Merupakan ruangan yang difungsikan untuk bekerja dan dapat 
digunakan siapa saja. 

 Public space menerapkan sistem terbuka smooking area 

 Merupakan fasilitas utama bagi pengguna di coworking space. 

 Public space dapat menampung sekitar 14 orang. 

 Keamanan private office ini di lengkapi dengan cctv dan alat 
pendeteksi kebakaran. 

 Menerapkan pencahayaan dan penghawaan alami dan buatan 
 

Sirkulasi=60-18.31/18.31x100% 227% 

Jumlah Total Ruang Khusus 3064.64 m2 

Sumber : Analisa pribadi, 2018 

Setiap ruang kerja bersama pada rental office berbasis coworking 

space di semarang, memfasilitasi ruangan dengan space yang 

difungsikan, apabila ada penambahan fasilitas yang dibawa oleh 

pengguna rental office berbasis coworking space. 

3.1.4. Studi kebutuhan luas ruang 

1. Studi luas ruang 

 Dalam Menentukan besaran total ruang yang akan 

dibutuhkan bangunan dalam perencanaan maupun 

Perancangan rental office berbasis coworking space ini 

digunakan standart litelatur, yaitu : 

 AN : Analisa 

 HD : Human Dimension 
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 AS : Asumsi 

 SB : Studi Banding 

 SRK : Studi Ruang Khusus 

 DA : Ernst Neufert’s Architect Data 

 TS : Time Sarver Standart 

Sedangkan Standart Sirkulasi / Flow Area yang digunakan 

yaitu : 

 5% - 10% : Standart Minimum Sirkulasi 

 20% :Standart Kebutuhan Keleluasaan Sirkulasi 

 30% : Tuntutan Kenyamanan Fisik 

 40% : Tuntutan Kenyamanan Psikologis 

 50% : Tuntutan Spesifik Kegiatan 

 70% - 100%: Terkait dengan Banyak Kegiatan 

(sumber : Time Sarver Standart for Building Types , 2nd) 
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Tabel 3. 12 Studi besaran ruang indoor 

Studi Besaran Ruang Indoor 
Fasilitas Utama 

Nama Ruang Kapasitas Jumlah 
Unit 

 Sumber Ukuran  Sirkulasi Luas ruang 

Coworking room tipe A 32 orang 2 SRK 16m x 12m= 
192m2 

 384 m2 

Coworking room tipe B 28 orang 2 SRK 16m x 12m= 192  384 m2 

Ruang Komunitas 30 orang 2 SRK 16.8m x 10.15m= 
170.5m2 

 341 m2 

Auditorrium 200 orang 1 SRK 20m x 20m= 
400m2 

 400 m2 

Exhibition space 100 orang 1 SRK 20m x 20m= 
400m2 

 400 m2 

Public space(smooking 
room) 

14 orang 4 SRK 6m x 10m= 60 m2  240 m2 

Meeting room 10 orang 3 SRK 6m x 4m= 24 m2  72 m2 

 16 orang 2 SRK 10m x 6m = 160 
m2 

 320 m2 

       

Classroom tipe A 20 orang 2 SRK 14m x 11.51m= 
161.14m2 

 322.28 m2 

Classroom tipe B 50 orang 1 SRK 16m x 10m= 
160m2 

 160 m2 
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Studi Besaran Ruang Indoor 
Fasilitas Utama 

Nama Ruang Kapasitas Jumlah 
Unit 

 Sumber Ukuran  Sirkulasi Luas ruang 

Private Office 12 orang 4 SRK 10m x 14m= 
140m2 

 460 m2 

Idea room 20 orang 3 SRK 6m x 6m= 
 36 m2 

 108 m2 

Total luas area fasilitas utama 3591.28 m2 

Sirkulasi antar ruang 30% 1077.384 
m2 

Total keseluruhan ruang fasilitas utama 4668.664 / 
4670 m2 

Sumber : Analisa pribadi, 2018 
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Tabel 3. 13 Studi besaran ruang indoor penunjang 

Studi Besaran Ruang Indoor 
Fasilitas Penunjang 

Nama Ruang Kapasitas Jumlah 
Unit 

Sumber Ukuran  Sirkulasi Luas ruang 

Library room 20 orang 1 DA 8m x 6m= 
48m2 

 48 m2 

Outdoor space 20 orang 1 AS 16m x 10m= 
160m2 

 160 m2 

Playground 10 orang 1 SB 8m x 10m= 
64m2 

 80 m2 

Gamecorner 10 orang 1 AS 6m x 5m= 
30m2 

 30 m2 

ATM Center 6 orang 1 AS 5m x 3m= 15 
m2 

 15 m2 

Workshop Studio 
gambar 

17 orang 1 SRK 9m x 9m= 
81m2 

 81 m2 

Workshop studio seni 20 orang 1 SRK 14m x 10m= 
140 m2 

 140 m2 

Workshop studio craft 
dan maket 

12 orang 1 SRK 9m x 9m= 81 
m2 

 81 m2 

Workshop Studio 
komputer 

12 orang 2 SRK 9m x 9m= 81 
m2 

 162 m2 



132 

 

Studi Besaran Ruang Indoor 
Fasilitas Penunjang 

Nama Ruang Kapasitas Jumlah 
Unit 

Sumber Ukuran  Sirkulasi Luas ruang 

Workshop studio foto 
dan video 

15 orang 1 SRK 20m x 8m= 
160 m2 

 160 m2 

Workshop Studio Musik 15 orang 1 SRK 6.5m x 12m= 
78 m2 

 78 m2 

Cafetaria dan Bar 30 orang 1 DA 16m x 10m= 
160 m2 

 160 m2 

Pantry 2 orang 2 DA 4m x 3m = 12 
m2 

 48 m2 

Showroom 20 orang 1 SRK 20m x 20m= 
400m2 

 400 m2 

Gudang 2 orang 2 SB 4m x 4m= 
16m2 

 32 m2 

Ruang print dan fotocopy 6 orang 1 AS 8m x 6m= 
12m2 

 48 m2 

Loading dock 4 orang 1 SRK 8m x 6m= 
64m2 

 64 m2 

Ruang istirahat 8 orang 2 AS 6m x 6m= 
64m2 

 36 m2 

Ruang loker 10 orang 2 AS 4m x 4m= 
16m2 

 32 m2 
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Studi Besaran Ruang Indoor 
Fasilitas Penunjang 

Nama Ruang Kapasitas Jumlah 
Unit 

Sumber Ukuran  Sirkulasi Luas ruang 

Ruang ganti 10 orang 1 AS 4m x 4m= 
16m2 

 32 m2 

Total luas area fasilitas penunjang 1887 m2 

Sirkulasi antar ruang 20% 377.4 m2 

Total keseluruhan ruang fasilitas penunjang 2264.4 m2 

Sumber : Analisa pribadi, 2018 
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Tabel 3. 14 Studi besaran ruang fasilitas pengelola 

Studi Besaran Ruang Indoor 
Fasilitas Pengelola 

Nama Ruang Kapasitas Jumlah 
Unit 

Sumber Ukuran  Sirkulasi Luas ruang 

Ruang CEO 1 Orang 
3 Tamu 

1 HD 4m x 4m= 
16m2 

 16 m2 

Ruang GM 1 orang 
3 tamu 

1 HD 4m x 4m= 
16m2 

 16 m2 

Ruang sekretaris 2 orang 
2 tamu 

1 SB 3m x 3m= 9m2  9 m2 

Ruang project manager 1 orang 
2 tamu 

1 DA 3m x 3m= 9m2  9 m2 

Ruang business manager 1 orang 
2 tamu 

1 AS 3m x 3m= 9m2  9 m2 

Financial  1 orang 
2 tamu 

1 HD 3m x 3m=  
9 m2 

 9 m2 

Logistic 1 orang 
2 tamu 

1 HD 3m x 3m=  
9 m2 

 9 m2 

Ruang marketing manager  1 orang 
2 tamu 

1 HD 3m x 3m=  
9 m2 

 9 m2 

Ruang creative director  4 orang 
2 tamu 

1 HD 4m x 4m=  
16 m2 

 16 m2 
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Studi Besaran Ruang Indoor 
Fasilitas Pengelola 

Nama Ruang Kapasitas Jumlah 
Unit 

Sumber Ukuran  Sirkulasi Luas ruang 

Ruang Arsip 1 orang 1 SB 4m x 3m= 
12m2 

 12 m2 

Gudang 2 orang 1 SB 4m x 4m= 
16m2 

 16 m2 

Ruang Rapat 10 orang 1 AS 6m x 4m= 
24m2 

 24 m2 

Ruang cleaning service/ ruang 
OB 

4 orang 3 S 3m x 4m= 
12m2 

 12 m2 

Ruang staff dan karyawan 10 orang 1 HD 6m x 6m= 
36m2 

 36 m2 

Ruang loker 10 orang 1 AS 4m x 4m= 
16m2 

 16 m2 

Ruang Tunggu tamu 7 orang 1 HD 6m x 4m= 
24m2 

 24 m2 

Ruang IT 3 orang 
2 tamu 

1 HD 4m x 3m =  
12 m2 

 12 m2 

Ruang Informan / Host 2 orang 
2 Tamu 

1 HD 3m x 3m= 9m2  9 m2 

Ruang resepsionis 1 orang 
2 tamu 

1 HD  2m x 2m =  
4 m2 

 4 m2 

Total luas area fasilitas pengelola 267 m2 
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Studi Besaran Ruang Indoor 
Fasilitas Pengelola 

Nama Ruang Kapasitas Jumlah 
Unit 

Sumber Ukuran  Sirkulasi Luas ruang 

Sirkulasi antar ruang 20% 53.4 m2 

Total keseluruhan ruang fasilitas pengelola 320.4 m2 

Sumber : Analisa pribadi, 2018 
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Tabel 3. 15 Studi besaran ruang indoor fasilitas servis 

 Studi Besaran Ruang Indoor 
Fasilitas Servis 

Nama Ruang Kapasitas Jumlah 
Unit 

Sumber Ukuran  Sirkulasi Luas ruang 

Musholla 20 orang 1 SB 8m x 6m= 
48m2 

 48 m2 

Janitor 1 orang 1 SB 1.5m x 2m=3 
m2 

 3 m2 

Ruang kesehatan dan 
p3k 

3 orang 
 

1 AS 3m x 3m= 9m2  9 m2 

Ruang menyusui 4 orang 1 AS 3m x 3m= 9m2  9 m2 

Ruang CCTV 2 orang 1 AS 3m x 2m= 9m2  6 m2 

Pos keamanan 2 orang 2 HD 3m x 2m=  
6 m2 

 6 m2 

Ruang trafo 1 orang 1 AS 4m x 3m=  
12 m2 

 12 m2 

Ruang Genset  1 orang 1 SB 4m x 8m=  
32 m2 

 32 m2 

Ruang MDF  1 orang 1 HD 4m x 4m=  
16 m2 

 16 m2 

Ruang PABX 1 orang 1 SB 4m x 4m= 
16m2 

 16 m2 

Ruang pompa 1 orang 1 AS 4m x 8m=   32 m2 
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 Studi Besaran Ruang Indoor 
Fasilitas Servis 

Nama Ruang Kapasitas Jumlah 
Unit 

Sumber Ukuran  Sirkulasi Luas ruang 

32 m2 

Ruang cooling tower  1 AS 4m x 4m= 
16m2 

 16 m2 

Ruang chiler 1 orang 2 AS 4m x 4m= 
16m2 

 32 m2 

Ruang AHU 1 orang 5 SB 4m x 4m= 
16m2 

 80 m2 

Groundwater tank  1 SB 8m x6m= 
48m2 

 48 m2 

Roof water tank  1 SB 4m x 3m =  
12 m2 

 12 m2 

Ruang STP  1 AS 4m x6m =  
24 m2 

 24 m2 

Ruang Penampungan 
limbah 

 1 SB 3m x 3m= 9m2  9 m2 

Ruang MEE  1 SB 1m x 1.5m= 
1.5 m2 

 1.5 m2 

Lavatory pria  4 SB 4m x 6m= 
24m2 

 96 m2 

Lavatory wanita  4 SB 4m x 8m = 32 
m2 

 128 m2 
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 Studi Besaran Ruang Indoor 
Fasilitas Servis 

Nama Ruang Kapasitas Jumlah 
Unit 

Sumber Ukuran  Sirkulasi Luas ruang 

       

       

Total luas area fasilitas servis 674.5 m2 

Sirkulasi antar ruang 20% 134.9 m2 

Total keseluruhan ruang fasilitas utama 809.4 m2 

Sumber : Analisa pribadi, 2018 
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Luas total bangunan  

Berikut adalah perhitungan kebutuhan luas bangunan rental office berbasis coworking space di semarang 

Tabel 3. 16 Tabel total luas bangunan 

Fasilitas Kebutuhan luas 

Area fasilitas utama 4670 m2 

Area fasilitas penunjang 2264.4 m2 

Area fasilitas pengelola 320.4 m2 

Area fasilitas servis 809.4 m2 

Total 8064.2 m2 

Sirkulasi (10%) 806.42 

Total jumlah keseluruhan 8870.62/8871 m2 

Sumber : Analisa pribadi, 2018 
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2. Studi luas lahan parkir 

Perhitungan jumlah parkiran pada rental office berbasis 

coworking space  ini diasumsikan untuk pengelola tettap, 

penyewa coworking, pengunjung café dan tamu 

coworking space. 

 Dari segi tamu. Kebanyakan tamu non member datang 

hanya pada acara tertentu ( apabila ada event), 

sehingga tidak setiap waktu datang ke area coworking 

space.  

 Letak area rental office berbasis coworking space dekat 

dengan pusat kota, sehingga dapat mencakup dan 

merangkul semua kalangan. 

 Menurut survey pada proyek sejenis, pelaku coworking 

lebih banyak menggunakan sepada motor dibanding 

mobil dikarenakan fleksibelitas dan waktu tempuh yang 

lebih cepat. 

Berikut asumsi kebutuhan lahan parkir pada bangunan 

rental office berbasis coworking space : 

 Pengelola 

Jumlah pengelola  : 76 orang per hari 
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Mobil (20%) : 76x20%= 15.2 / 15 Mobil 

Motor (60%) : 76x60%= 45.6 / 46 Motor 

Kendaraan umum (10%) : 76x10%= 7.6 / 8 

Kendaraan umum 

Non Kendaraan (10%) : 76x10%= 7.6 / 8 Non 

Kendaraan 

o Sepeda (50%)  : 8x 50%=4 orang 

o Jalan kaki (50%)  : 8 x 50%=4 orang 

 Penyewa rental office berbasis coworking space 

Jumlah penyewa  : 420 orang per hari 

Mobil (20%) : 84 orang 

o 2 penumpang (50%)  : 42:2 = 21 Mobil 

o 4 penumpang (50%)  : 42:4= 10.5 / 11 

Mobil  

Motor (60%) :420x60%= 252:2 = 126 

Motor  

Kendaraan umum (10%) : 420x10%= 42 orang 

Non Kendaraan (10%) : 420x10%= 42 orang 
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o Sepeda (50%)  : 42 x 50%=21 orang 

o Jalan kaki (50%)  : 42 x 50%=21 orang 

 Pengunjung / tamu 

Jumlah pengunjung  : 105 orang per hari 

Mobil (20%)   : 21 orang 

o 2 penumpang (50%)  : 10.5:2 = 5  Mobil 

o 4 penumpang (50%)  : 10.5:4= 3 Mobil  

Motor (60%) :133x60%= 63:2 = 32 

Motor  

Kendaraan umum (10%) : 105x10%= 11 orang 

Non Kendaraan (10%) : 105x10%= 11 orang 

o Sepeda(50%) : 11x50%= 6 orang 

o Jalan  : 5 orang 

 Total luas lahan parkir 

Berikut perhitungan total luas parkir yang dibutuhkan 

pada bangunan rental office berbasis coworking space. 
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Tabel 3. 17 Lahan parkir pengelola 

Lahan Parkir Pengelola 

Jenis 
kendaraan 

Kapasitas Studi Standar 
(m2) 

Luas 
(m2) 

Mobil 15 DA 15 225 

Motor 46 DA 2 92 

Sepeda 4 DA 1 4 

Total 321 

Sirkulasi 100% 321 

Total keseluruhan + Sirkulasi 642 

Sumber : Analisa pribadi, 2018 

Tabel 3. 18 Lahan parkir penyewa 

Lahan Parkir Penyewa 

Jenis 
kendaraan 

Kapasitas Studi Standar 
(m2) 

Luas 
(m2) 

Mobil 32 DA 15 512 

Motor 126 DA 2 252 

Sepeda 21 DA 1 21 

Total 785 

Sirkulasi 100% 785 

Total keseluruhan + Sirkulasi 1570 

   Sumber : Analisa pribadi, 2018 

  

Tabel 3. 19 Lahan parkir pengunjung 

Lahan Parkir Pengunjung / tamu 

Jenis 
kendaraan 

Kapasitas Studi Standar 
(m2) 

Luas 
(m 

Mobil 8 DA 15 120 

Motor 32 DA 2 64 

Sepeda 6 DA 1 6 

Total 190 

Sirkulasi 100% 190 

Total keseluruhan + Sirkulasi 380 

   Sumber : Analisa pribadi, 2018 
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Tabel 3. 20 Total keseluruhan lahan parkir 

Total keseluruhan area parkir bangunan 

Area parkir Luas (m2) 

Area parkir pengelola 642 

Area parkir penyewa 1570 

Area parkir tamu 380 

Total kebutuhan parkir 2592 m2 

   Sumber : Analisa pribadi, 2018 

3.1.5. Studi Citra Arsitektural 

Citra arsitektural pada bangunan rental office berbasis 

coworking space harus bisa menunjukan fungsinya sebagai 

coworking space dengan nuansa yang tidak monoton dan 

menggugah semangat dan kekreatifan pada pengguna, 

penyewa dan pengunjung rental office berbasis coworking 

space itu sendiri. Perwujudan citra arsitektural tersebut dapat 

dimainkan pada bentuk fassad bangunan serta interior 

bangunan yang lebih dinamis.Citra arsitektural juga harus 

dapat merespon iklim yang berada di kota semarang yaitu 

iklim tropis, bangunan harus dapat mengaplikasikan sistem 

yang dapat merespon iklim tropis pada bangunan.Karena 

fungsi utamanya dalah sebagai ruang kerja dan ruang kerja 

bersama , maka lingkungan ruang kerja harus dapat 

diciptakan secara kondusif.  
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Berikut faktor – faktor dalam menciptakan lingkungan ruang 

kerja yang kondusif dan produktif. 

a. Penerangan 

Penerangan sendiri merupakan faktor penting dalam 

lingkungan kerja apabila tidak ada penerangan kegiatan 

bekerja tidak akan bisa berjalan dengan baik. Penerangan 

yang baik dapat memberikan kepuasan dalam bekerja 

serta akan memberikan semangat bagi pelaku di 

dalamnya. 

b. Suhu udara 

Lingkungan kerja yang nyaman dapat dirasakan apabila 

kebutuhan suhu udara di dalam ruangan dapat tercapai. 

Apabila suhu sudah tercapai maka aktivitas bekerja dapat 

berjalan secara optimal. Berikut pada tabel menjelaskan 

tingkatan temperature yang mempengaruhi kondisi 

aktivitas terhadap seseorang. Tabel pengaruh suhu 

terhadap kegiatan manusia menurut udaii pareek 

(1984:50) dapat dilihat pada lampiran 7. 

c. Kebisingan 

Kebisingan merupakan faktor yang sangatt mengganggu 

ketenangan dan konsentrasi pelaku di dalam kantor. 

Faktor kebisingan harus diperkecil. 
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d. Penggunaan warna 

Warna ruangan mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap gairah kerja dan semangat para 

karyawan.Warna ini berpengaruh terhadap kemampuan 

mata melihat objek dan memberi efek psikologis kepada 

para karyawan karena warna mempuyai pengaruh besar 

terhadap perasaan seseorang. 

e. Ruang gerak 

Ruang gerak yang baik adalah ruang gerak yang 

penataanya tepat, sirkulasi ruang terpenuhi sehingga 

kegiatan bekerja dapat optimal. Ruang gerak sangat 

berhubungan dengan penataan perabot,dan sirkulasi 

ruang dan antar ruang. 

f. Keamanan bekerja 

Jaminan keamanan dan ketenangan yang baik dari 

pengelola kepada para penyewa dan tamu akan 

memberikan kesan aman, sehingga penggunan tidak 

ragu-ragu untuk datang dan menyewa tempat, karena 

keamanannya yang sudah terpenuhi. 

3.2. Analisa Pendekatan Sistem Bangunan 

3.2.1. Studi sistem struktur dan enclosure 

1. Studi sistem struktur 



148 

 

Menurut data pada gambaran umum kondisi daerah di semarang, 

kondisi tanah di semarang tengah mempunyai 5 karakteristik dan 

jenis tanah yaitu Grumosol, regosol, latosol, mediteran, dan aluvial. 

Tanah di semarang tengah termasuk ke dalam jenis tanah asosiasi 

alluvial kelabu dan coklat kekelabuan umumnya aluvial bersifat fisik 

keras dan pijal apabila kering dan ketika basah akan lekat. Struktur 

bangunan yang digunakan harus mampu mendukung beban pada 

bangunan dengan kondisi tanah pada lokasi tapak yang sudah di 

tentukan. Daftar klasifikasi jenis tanah di semarang dapat dilihat 

pada bagian lampiran 4. 

  Sistem struktur yang diterapkan pada projek bangunan 

rental office berbasis coworking space dibagi menjadi tiga jenis 

yaitu : 

 Sub structure (Struktur bawah ) 

Adalah struktur paling bawah dari suatu bangunan dengan fungsi 

sebagai penyokong bangunan di atasnya agar dapat berdiri tegak 

dan kokoh, serta untuk menyalurkan beban ke dalam tanah. 

Berikut pada tabel merupakan analisis pendekatan system sub 

struktur 
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Tabel 3. 21 Sub structure 

SUB STRUCTURE 

1. Pondasi Tiang Pancang Pengertian 

 

Gambar 3. 21 Pondasi tiang 
pancang 
Sumber : www. 
bangunan88.com, 2018 
 

Pondasi tiang pancang (pile 

foundation) adalah bagian 

dari struktur yang digunakan 

untuk menerima dan 

mentransfer (menyalurkan) 

beban dari struktur atas ke 

tanah penunjang yang 

terletak pada kedalaman 

tertentu. 

Pondasi tiang pancang 

diperuntukan untuk 

bangunan medium rise 

bangunan sampai high rise 

bangunan >10m. 

Kelebihan Kekurangan 

 Fabrikasi dan mutu material 

terjamin. 

 Pemasangan tiang pancang 

mencapai daya dukung tanah 

yang keras. 

 Diperlukan alat bor untuk 

pemasanganya. 

 Proses pemasanganya 

menimbulkan getaran di 

sekitar lokasi. 

2. Pondasi Bore Pile Pengertian 
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Gambar 3. 22 Pondasi Bore 
pile 
Sumber : www.jasabore.info, 
2018 

Pondasi bored pile 

merupakan jenis pondasi 

dalam berbentuk silinder 

yang berfungsi untuk 

meneruskan beban-beban 

diatasnya kedasar lapisan 

tanah yang mempunyai daya 

dukung tanah yang 

diperlukan untuk pondasi 

dasar suatu konstruksi 

bangunan. 

diperuntukan untuk 

bangunan medium rise 

bangunan sampai high rise 

bangunan >10m 

Kelebihan Kekurangan 

 Pemasangan dan proses 

pengeboran bored pile tidak 

menimbulkan gangguan 

suara dan getaran bagi 

lingkungan sekitar. 

 Kolom dapat diletakan 

langsung di puncak bored 

pile. 

 Kedalaman tiang dapat 

divariasikan, mengikuti data 

lapangan yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pemasangan dan 

pengeboran dipengaruhi 

kondisi cuaca 

 Pengeboran dapat 

mengakibatkan gangguan 

kepadatan, bila tanah 

berupa pasir atau tanah 

yang kondisinya berkerikil. 

 Pengecoran beton agak 

sulit bila dipengaruhi air 

tanah karena mutu beton 

tidak dapat dikontrol 

dengan baik. 
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3. Pondasi Sumuran Pengertian 

 

Gambar 3. 23 Pondasi 
sumuran 
Sumber : 
www.Projectmedia. 
blogspot.com, 2018 

Pondasi sumuran 

merupakan pondasi yang 

terbuat dari pipa-pipa beton 

yang disusun sedemikian 

rupa di dalam tanah 

membentuk sebuah bentuk 

sumur kemudian dicor di 

tempat menggunakan bahan 

beton dan batu belah 

sebagai pengisinya. 

diperuntukan untuk 

bangunan medium rise 

bangunan sampai high rise 

bangunan >10m 

Kelebihan Kekurangan 

 Tidak menimbulkan 

kebisingan pada saat 

pemasangan di lapangan. 

 Diameter lubang pondasi 

sumuran dapat diatur sendiri 

sesuai dengan kebutuhan di 

lapangan. 

 Diameter cukup besar, 

sehingga membutuhkan 

banyak lahan. 

 

4. Dinding Penahan 

(Retaining wall) 

Pengertian 

 

Merupakan jenis perkuatan 

tanah agar kondisinya terus 

stabil dan tidak bisa longsor 

atau terhindar dari erosi. 

Retaining wall sering 

diapikasikan pada tanah 

atau tapak yang kondisinya 

miring. 
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Gambar 3. 24 Dinding 
penahan 
Sumber : www. 
worldofquantitysurveyor. 
blogspot.com, 2018 
 
 

Kelebihan Kekurangan 

 Kekuatan dapat diatur 

dengan memanipulasi 

ketebalan dinding. 

 Dapat diterapkan pada lahan 

yang mempunyai kontur 

tanah yang tidak rata atau 

miring 

 

 Harga untuk memasang 

retaining wall relative 

mahal. 

 Galian untuk retaining wall 

harus mencapai tanah 

keras. 

 

  

Sumber : Analisa pribadi, 2018 

 

 

 

 

 

 Middle structure (Struktur tengah) 

Adalah sistem struktur yang terdiri dari kolom dan balok, yang 

berfungsi untuk menyalurkan beban dari atap (upper structure) 

hingga ke dalam tanah (sub structure). 
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Tabel 3. 22 Middle structure bangunan 

1. Sistem struktur rangka Pengertian 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 25 Sistem 
struktur rangka 
Sumber : Analisa pribadi, 
2018 

Struktur rangka merupakan 

system struktur yangt terdiri 

dari kolom dan balok yang 

berfungsi sebagai penyaluran 

beban bangunan. 

Kelebihan Kekurangan 

 Pembagian ruang yang 

lebih fleksibel. 

 Pelaksanaan 

pembangunan yang cepat 

dan lebih ringkas. 

 Adanya batasan bentang 

antar kolom. 

 Harus memanfaatkan ruang 

yang baik agar ruangan 

tidak termakan oleh kolom. 

 

2. Sistem pelat datar Pengertian 

 

Gambar 3. 26 Sistem pelat 
datar 
Sumber : Oneeighty.co.id, 
2018  

Pelat beton bertulang dengan 

tebal merata yang 

mentransfer beban bangunan 

secara merata tanpa bantuan 

balok, memanfaatkan 

topangan dari tulangan 

struktur. 

3. Sistem Flat slab Pengertian 

Sumber : www.Jayawan.com, 

2018 

 



154 

 

 

Gambar 3. 27 Sistem flat 
slab 
Sumber :Oneeighty.co.id, 
2018 

Pelat lantai beton yang 

langsung ditumpu oleh kolom 

tanpa adanya balok dari dua 

arah. Untuk memperkuat 

kolom di sekitar kolom 

penumpu diberi drop panel. 

4. Sistem Two way slab Pengertian 

 

Gambar 3. 28 Sistem two 
way slab 
Sumber:oneeighty.co.id, 2018 
 

 

 

Penulangan plat dua arah 
merupakan penulangan yang 
umum dijumpai. Struktur ini 
cocok digunakan untuk 
bangunan yang memiliki lantai 
tidak beraturan. 

5. Sistem Dinding massif / 

core bangunan 

Pengertian 

 

Merupakan suatu system 
struktur bangunan untuk 
memenuhi kekakuan dan 
menjaga stabilitas bangunan 
bertingkat sedang ataupun 
banyak. 
Selain sebagai sebagai 
system struktur core 
bangunan juga dapat 
difungsikan untuk meletakan 
sarana bangunan seperti shaft 
air, listrik, bahkan alat 
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Gambar 3. 29 Struktur masif 
bangunan 
Sumber:berandaarsitek 
.blogspot.com, 2018 

transportasi seperti lift, tangga 
darurat. 

  

Sumber : Analisa pribadi, 2018 

 Upper structure (Struktur atas) 

Struktur penutup pada bagian teratas bangunan yang berfungsi 

sebagai penahan beban lateral maupun beban angin serta 

melindungi dari cuaca. 

Tabel 3. 23 Upper structure bangunan 

1. Struktur atap dak beton  Pengertian 

 

Gambar 3. 30 Atap dak beton 
Sumber : Sumber 
:Rumahkita.co.id, 2018 
 

Atap datar atau atap dak 

beton merupakan plat beton 

yang difungsikan sebagai 

penutup atap, dan memiliki 

ketebalan minimial 7 cm. 

Atap dak beton umumnya 

berbentuk datar. Berbahan 

dasar campuran pasir, 

semen, dan batuan 

pecah/split yang diberi 

tulangan baja kemudian 

dicor langsung pada lokasi. 
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Kelebihan  Kekurangan 

 Permukaan yang datar bisa 

difungsikan juga sebagai 

lantai. 

 Tergolong jenis atap yang 

kuat dan tidak mudah rusak. 

 Hemat dari segi perawatan 

bangunan. 

 Atap dengan biaya 

pembuatan mahal 

 Proses pengerjaanya 

rumit. Perlu perhitungan 

yang benar-benar matang 

pada saat pembuatan 

bangunan. 

 

2. Struktur atap rangka Pengertian 

 

 
Gambar 3. 31 Struktur atap 
rangka 
Sumber:bajaringankania.co.id 

Merupakan struktur atap 

yang terdiri dari rangka, 

yang disusun dengan 

kemiringan tertentu. 

berfungsi untuk 

mempermudah aliran air 

dan paparan sinar matahari 

ke dalam bangunan. 

Kelebihan Kekurangan 

 Aliran air langsung dapat 
mengalir dengan baik ke 
bawah bangunan. 

 Sebagai estetis bangunan. 

 Melindungi bangunan dari 
paparan sinar matahari 

 Perawatan susah 

 Harus dilakukan perbaikan 
secara berkala. 

 

3. Roof Gardem  Pengertian 

 

 

 

Gambar 3. 32 Roof garden 
bangunan 
Sumber:Balconyweb.com 
 

Roof garden merupakan 

pemanfaatan dari atap dak 

beton, yang dimanfaatkan 

dan ditata sebagai taman di 

atas bangunan. 
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Sumber : Analisa pribadi, 2018 

2. Studi sistem enclosure 

Sistem enclosure pada bangunan adalah suatu sistem pelingkup 

di bangunan ataupun pembatas antar ruang yang terdapat di 

dalam bangunan, sehingga keberadaan jelas sesuai dengan 

fungsinya. Pemilihan sistem enclosure pada fungsi bangunan 

rental office berbasis coworking space ini adalah :Studi terhadap 

sistem enclosure dikelompokkan menjadi 4, yaitu : 

• Penutup Lantai 

• Penutup Dinding 

• Penutup Plafond 

• Penutup Atap 
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Tabel 3. 24 Sistem enclosure bangunan 

Penutup Lantai 

Keramik 

 

 

Gambar 3. 33 Lantai keramik 
Sumber : Roman keramik, 
2018 

 Berfungsi sebagai pelapis 

dinding dan lantai pada 

bangunan. 

 Kelebihan : Terdapat 

banyak motif, terdapat 

banyak 

ukuran.pemasangan 

relative tidak terlalu sulit 

 Kekurangan : Mudah 

pecah, gampang tergores, 

sering retak apabila terjadi 

perubahan iklim yang 

sangat ekstrim. 

Laminating Flooring 

 

 

Gambar 3. 34 Keramik parket 
Sumber : rumah.com, 2018 
 

 

 

 Merupakan pelapis lantai 
yang terbuat dari serbuk 
kayu yang dibentuk 
menjadi papan dengan 
cara dipress. Material 
laminating disebut HDF 
(High Density Fiber). Salah 
satu sisinya di lapisi oleh 
bahan sejenis plastic 
bermotif kayu. 

 Kelebihan : Pemasangan 
relative mudah dibanding 
dengan solid flooring, lebih 
murah, berkesan hangat. 

 Kekurangan  : butuh 
perawatan khusus, tidak 
tahan terhadap api dan air. 

Karpet 
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Gambar 3. 35 Karpet lantai 
Sumber : dekoruma.com, 
2018. 

 Berfungsi sebagai pelapis 
dinding dan lantai pada 
bangunan, mempunya ciri 
yang elastis karena terbuat 
dari bahan sintetis 

 Kelebihan : Terdapat 
banyak motif, pemasangan 
mudah, mempunyai kesan 
hangat. 

 Kekurangan: Perlu 
perawatan khusus, mudah 
kotor, tidak tahan terhadap 
air dan api. 

 

Concrete floor exposed 

 

 

Gambar 3. 36 Concrete floor 
Sumber : thepruce.com, 2018 
 

 Merupakan pelapis lantai 
yang tidak ditutup oleh 
material lain, dibiarkan 
terekspos. 

 Kelebihan : lebih ekonomis 
tidak butuh biaya tambahan 
untuk membeli material 
penutup lantai, perawatan 
mudah, pembuatan relative 
mudah. Tahan terhadap air 
dan api 

 Kekurangan: Kasar dapat 
mengakibatkan resiko 
cidera, warna monoton dan 
cenderung membosankan. 

Penutup Dinding 

Bata ringan 

 

Gambar 3. 37 Bata ringan 
Sumber : 
portalbataringan.com, 2018 
 

 Merupakan pelapis dinding 
yang lebih ringan dari 
material batu bata biasa 
memiliki dimensi 60cm x 
20cm x 10cm. Bata ringan 
terbuat dari kwarsa, 
semen, kapus, air, 
aluminium pasta dan 
sedikit gypsum. 

 Kelebihan : Pengerjaan 
lebih cepat dibanding bata 
merah, tidak memerlukan 
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siar yang tebal, mudah 
dipotong. 

 Kekurangan : 
Membutuhkan perekat 
khusus, tidak boleh terkena 
air pada saat pemasangan. 

 

Kalsiboard 

 

Gambar 3. 38 Kalsiboard 
Sumber : kalsi.co.id, 2018. 

 Kalsiboard diproduksi 
menggunakan bahan-
bahan baku melalui proses 
autoclave (proses 
pengeringan melalui 
temperature dan tekanan 
tinggi) untuk dapat 
menghasilkan produk yang 
bermutu tinggi dan tahan 
lama. 

 Kelebihan : pemasangan 
tidak terlalu rumit dan 
mudah, ramah lingkungan, 
fleksibel, dapat dikombinasi 
dengan material yang lain. 

 Kekurangan : tidak kedap 
suara, membutuhkan 
rangka, tidak tahan api dan 
benturan. 

 

Wallpaper 

 

Gambar 3. 39 Wallpaper 
dinding 
Sumber : 
desainrumahsaya.com, 
2018 
 

 

 Wallpaper merupakan 
material penutup dinding. 
Elastis dan fleksibel 
penggunaanya ditempel 
menggunakan lem di 
dinding. 

 Kelebihan : Terdapat 
banyak motif, pemasangan 
mudah, harga relatif murah 
tergantung merek. Tidak 
membosankan karena 
memiliki banyak pilihan, 
kedap suara. 

 Kekurangan : tidak tahan 
terhadap air dan api, butuh 
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perawatan khusus, mudah 
kotor dan bau. 

 

Cladding wall 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 40  Penerapan 
cladding wall 
Sumber : 
www.alibaba.com, 2018 
 

 

 Cladding wall berfungsi 
sebagai dinding eksterior 
pada bangunan, dapat di 
desain sesuai dengan 
keinginan. Dipasang di atas 
rangka alternative contoh 
cladding yang dapat 
digunakan adalah : ACP, 
Kaca, Metal cutting, 
Thermowood, GRC 

 Kelebihan : Dapat 
mempercantik tampilan 
bangunan, melindungi 
bangunan dari panas 
langsung matahari. 

 Kekurangan : Boros dalam 
segi biaya. 

 

Kusen  

 

 

 

 

 

Gambar 3. 41 Penerapan 
kusen pada bangunan 
Sumber:www.tobaja.com, 
2018 
 

 Kusen merupakan bagian 
dari dinding, sebagai frame 
peletakan daun jendela 
maupun daun pintu. Jenis 
kusen ada berbagai 
macam yaitu : aluminium, 
upvc, kayu. 

 

Kaca 
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Gambar 3. 42 Kusen kaca 
bangunan 
Sumber:dekorumah.net, 2018 
 

 Merupakan bagian dari 
elemen dinding digunakan 
sebagai partisi, dan pengisi 
pada jendela, pintu, dll 

 Kelebihan : ruangan terlihat 
luas, bersih, modern. 
Tahan terhadap api. 

 Kekurangan : TIdak taha 
benturan, Pemasangan 
harus hati-hati, tidak tahan 
goresan. 

 

Plafond 

Kalsiboard 

 
Gambar 3. 43 Kalsiboard 
pada plafon 
Sumber:dekorumah.net, 2018 
 
 
 
 
 

 Kalsiboard diproduksi 
menggunakan bahan-
bahan baku melalui proses 
autoclave (proses 
pengeringan melalui 
temperature dan tekanan 
tinggi) untuk dapat 
menghasilkan produk yang 
bermutu tinggi dan tahan 
lama. 

 Kelebihan : pemasangan 
tidak terlalu rumit dan 
mudah, ramah lingkungan, 
fleksibel,mudah dilubangi, 
dapat dikombinasi dengan 
material yang lain. 

 Kekurangan : tidak kedap 
suara, membutuhkan 
rangka, tidak tahan api dan 
benturan. 

 

Plafon Akustik 

 

 

 Berfungsi sebagai penutup 
langit-langit pada suatu 
ruangan. 

 Kelebihan : pemasangan 
tidak terlalu rumit dan 
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Gambar 3. 44 Plafon akustik 
Sumber:plafonakustik.com 

mudah, meredam suara 
dengan baik, dapat 
dikombinasi dengan 
material yang lain. 

 Kekurangan : tidak tahan 
terhadap air dan api, harga 
relative mahal. 

 

Plafon PVC 

 

Gambar 3. 45 Plafon PVC 
Sumber:sd.co.id, 2018 

 PVC (Polivinyl chloride) 
Berfungsi sebagai penutup 
langit-langit pada suatu 
ruangan.PVC 
sangatfleksibel dan mudah 
diregangkan.banyak 
digunakan pada barang / 
peralatan yang 
mengandung unsur plastic. 
Contoh : pipa, lembaran 
plafon, pintu, partisi, 
furniture,dll. 

 Kelebihan : pemasangan 
tidak terlalu rumit dan 
mudah, anti rayap, kedap 
suara, elastis, tidak mudah 
retak 

 Kekurangan : butuh 
perawatan khusus, tidak 
tahan terhadap api, 
pemasangan butuh ahli 
khusus . 

 

Concrete plafond exposed 

  Concrete plafond exposed 
adalah kondisi dimana 
langit-langit tidak diberi 
penutup, tetapi dibiarkan 
material plester dari balok 
dan plat lantai terbuka dan 
terekspos. 
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Gambar 3. 46 Concrete 
plafond exposed 
Sumber:rumahmaterial.com, 
2018 

 Kelebihan : lebih ekonomis 
tidak butuh biaya tambahan 
untuk membeli material 
penutup atap, biaya 
perawatan tidak mahal 

 Kekurangan: monoton, 
harus pandai menata kabel 
dan system pada 
bangunan di langit2 agar 
terlihat rapi. 

 

Penutup Atap 

Atap dak beton 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 47 Atap dak beton 
bangunan 
Sumber:Rumahkita.co.id, 
2018 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Atap datar atau atap dak 
beton merupakan plat 
beton yang difungsikan 
sebagai penutup atap, dan 
memiliki ketebalan 
minimial 7 cm. 

 Atap dak beton umumnya 
berbentuk datar. Berbahan 
dasar campuran pasir, 
semen, dan batuan 
pecah/split yang diberi 
tulangan baja kemudian 
dicor langsung pada 
lokasi. 

 Kelebihan :Dapat 
difungsikan sebagai 
ruangan lain, Hemat dari 
segi perawatan bangunan. 

 Kekurangan : Pengerjaan 
butuh ketelitian, Lama dari 
segi pengerjaan, rumit dan 
mahal. 

 
 
 
 
 

Atap rumput 

  Atap dak beton yang 
dilapisi oleh material 
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Gambar 3. 48 Atap rumput 
Sumber: 
Sumber:Balconyweb.com, 
2018 
 

 

 

 

 

 

rumput alami, yang 
difungsikan sebagai atap 
di atas bangunan. untuk 
mempercantik dan 
meneduhkan bangunan. 

 Atap dak beton umumnya 
berbentuk datar. Berbahan 
dasar campuran pasir, 
semen, dan batuan 
pecah/split yang diberi 
tulangan baja kemudian 
dicor langsung pada 
lokasi. 

 

 Kelebihan :Mempercanti 
bangunan, mengurangi 
suhu di dalam ruangan, 
material ramah 
lingkungan. 

 

 Kekurangan: Harga bahan 
yang mahal, pemasangan 
butuh ketelitian, kotor. 

 

Atap Rangka 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 49 Atap rangka 
Sumber:bajaringankania.co.id 
 
  
 

 

 Merupakan struktur atap 
yang terdiri dari rangka, 
yang disusun dengan 
kemiringan tertentu. 
berfungsi untuk 
mempermudah aliran air 
dan paparan sinar 
matahari ke dalam 
bangunan. 

 Kelebihan:Lebih hemat 
biaya, mutu materialnya 
tidak berubah-ubah, 
proses pemasangan cepat 

 Kekurangan: Tidak bisa 
asal membuat atap, 
memerlukan perhitungan 
yang tepat 

  Sumber: Analisa pribadi, 2018 
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3.2.2. Studi Sistem Utilitas 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan sistem utilitas 

pada bangunan rental office berbasis coworking space : 

 Penyesuaian sistem utilitas dengan susunan ruang dan perletakan alat yang 

dipakai 

 Untuk bangunan bertingkat, saluran vertikal membutuhkan shaft disetiap 

lantai 

 Sistem pendistribusian utilitas sedapat mungkin memberikan kemudahan 

bagi perawatannya tanpa mengganggu kegiatan yang sedang berlangsung 

1. Jaringan air bersih 

Pada bangunan rental office berbasis coworking space ini 

menggunakan 3 sumber mata air, yaitu sumur, PAM dan air 

hujan. Air sumur digunakan untuk kebutuhan kamar 

mandi/toilet, pemadam kebakaran. Air PAM untuk kebutuhan 

air minum, sedangkan air hujan digunakan untuk menyiram 

tananam. Terdapat 2 sistem pendistribusian air bersih yaitu: 

 Sistem Down Feed distribution 

Kinerja sistem down feed ini adalah dengan memompa air 

dari tandon bawah ke roof tank/reservoir. Dari roof tank ini 

air kemudian disalurkan ke tiap-tiap lantai dengan bantuan 

gaya gravitasi. 
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  Bagan 3. 10 Sistem downfeed bangunan 

Sumber :Analisa pribadi 

 Sistem Up Feed distribution 

Kinerja sistem up feed pada projek ini adalah dengan 

memompa air dari tandon bawah langsung ke water tank di 

tiap lantai atau langsung ke setiap unit. 

 

 

 

Bagan 3. 11 Sistem upfeed bangunan 

Sumber :Analisa pribadi, 2018 

2. Jaringan air kotor 

Pengolahan limbah dari suatu projek bangunan perlu 

diperhatikan, 

Sumur 

PAM 

Pompa Reservoir 

bawah Pompa 

Rooftank Distribusi 

Air hujan 

Sumur 

PAM 

Pompa Reservoir 

bawah Pompa 

Distribusi 

Air hujan 
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berdasarkan sistem pengaliran limbah cair, dibagi menjadi 

dua jenis antara lain : 

 Sistem one pipe 

Pada system one pipe ini, limbah jaringan air kotor yang 

berasal dari ruang kamar mandi, dapur, pantry dll, dialirkan 

melalui satu saluran sebuah pipa dengan ujung yang selalu 

terbuka. 

 Sistem two pipe 

Pada system two pipe ini, limbah jaringan air kotor yang 

berasal dari dari kamar mandi, dapur, pantry dll, dialirkan 

melalui dua pipa dan dikelompokkan berdasar jenisnya. 

Seperti jenis air tinja dialirkan melalui soil pipe, sedangkan 

selain air tinja dialirkan melalui water pipe. Sedangkan pada 

bangunan terdapat limbah yang dapat digunakan atau 

diolah kembali dengan cara yang berbeda diantaranya : 

a. Jaringan limbah cair atau grey water 

Limbah cair atau grey water 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 
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jarang terpakai, langsung dibuang menuju saluran kota 

melalui bak kontrol. 

 

 

 

 

 

   Bagan 3. 12 Pengolahan limbah grey water 

 Sumber :Analisa pribadi, 2018 

b. Jaringan air hujan 

Limbah air hujan yang turun melalui talang di tampung 

dan dikumpulkan melalui ground tank atau bak 

penampung khusus air hujan. Air hujan tanpa mengalami 

pengolahan dan filtrasi dapat difungsikan sebagai 

penyiram ulang pada toilet dan untuk menyiram vegetasi 

pada bangunan. Sistem proses pemanfaatan air hujan 

ini akan dijelaskan pada bagan. 
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Bagan 3. 13 Pengolahan limbah air hujan 

Sumber :Analisa pribadi, 2018 

c. Jaringan limbah padat (black water) 

Limbah padat / black water yang dimaksud pada 

bangunan ini adalah limbah yang berasal dari kotoran 

manusia / tinja. Limbah padat pada hakikatnya akan 

terurai pada bio septicktank, namun limbah padat ini 

masih dapat digunakan kembali untuk media 

penyuburan media tanam dengan melalui filtrasi organik. 

 

 

 

 

Bagan 3. 14 Pengelohaan limbah black water 

Sumber :Analisa pribadi, 2018 
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3. Sistem Pengumpulan Sampah 

Dalam manajemen pengelolaan limbah sampah, terdapat 

beberapa metode dalam pembuangannya, diantara lain : 

a. Pemisahan antara sampah organic dan anorganik. 

Sampah organic dapat diolah kembali menjadi kompos 

dapat dimasukkan ke dalam lubang biopori pada 

bangunan. Sedangkan sampah anorganik sebelum 

dimasukkan ke dalam TPS dapat diseleksi ke dalam 

tempat pengelolahan sampah agar dapat dipilah mana 

yang dapat difungsikan dan mana yang tidak. 

b. Pembakaran sampah tanpa asap, sampah anorganik 

dan organic yang tidak digunakan dapat dibakar 

langsung dengan alat pembakaran sampah yang tidak 

mengeluarkan asap sehingga tidak menimbulkan 

polusi dan mengganggu lingkungan sekitar. 
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Bagan 3. 15 Sistem pengolahan sampah 

Sumber :Analisa pribadi, 2018 

4. Sistem penanggulangan terhadap bahaya kebakaran 

Penanggulangan bahaya kebakaran pada projek rental office 

berbasis coworking space ini dibagi menjadi 2 cara yaitu : 

a. Penanggulangan pasif 

Pada sistem ini adalah penanggulangan kebakaran 

terhadap bangunan dengan respon pasif, yaitu dengan 

menggunakan atau mengaplikasikan material dan struktur 

yang tahan terhadap api. Beberapa contoh dari 

penganggulangan pasif adalah : 

 Tangga Darurat 

Tempat 

seleksi 

Sampah 

organik 

Sampah 

anorganik 
Penampungan 

sampah 

TPS 

TPA 

Pembakaran 

sampah 

Lubang Biopori 
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Material dinding tangga darurat 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. 

tangga darurat harus diberi tanda agar pengguna dapat 

mengetahui letak dari tangga darurat, symbol harus 

terlihat secara jelas. 

 

Gambar 3. 50 Tangga darurat 

Sumber: proxsisgrup.com, 2018 

 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. Sama seperti tang darurat, pintu darurat 
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harus memiliki symbol yang terlihat jelas agar pengguna 

bangunan dapat melihat secara jelas symbol tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 Smoked detector 

Smoke detector adalah alat pendeteksi kebakaran 

yang system 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. 

 

 

 

Gambar 3. 51 Pintu dan 

simbol darurat 

Sumber: proxsisgrup.com, 

2018 

Gambar 3. 52 Smoked 

detector 

Sumber: lifesafety.com 
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 Sprinkler 

Sprinkler merupakan alat pendeteksi kebakaran pada 

bangunan system kerja sprinkler sendiri  akan bekerja 

ketika mendapatkan suhu dari panas api sekitar 68C 

yang akan terbuka dan air akan keluar pada kepala 

sprinkler.Clapper pada alarm valve akan terbuka dan 

menyebabkan seat pada alarm check valve terbuka, 

kemudian air akan mengalir ke pipa alarm trim dan 

mengaktivasi alarm. 

Aliran air akan berhenti mengalir ke pressure switch, 

alarm gong dan juga ke fire sprinkler. 

 

 

 

 

b. Penanggulangan aktif 

Pada sistem ini adalah penanggulangan kebakaran 

terhadap bangunan dengan respon aktif, yaitu dengan 

memadamkan api secara langsung apabila api sudah 

Gambar 3. 53 Sprinkler 

Sumber: lifesafety.com, 2018 
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menjalar ke ruangan. Beberapa contoh penanggulangan 

aktif yang diterapkan pada bangunan adalah : 

 APAR (Alat Pemadam Api Ringan) 

APAR adalah alat pemadam yang di tempatkan di 

pojok ruang bangunan APAR pengoprasianya hanya 

membutuhkan 1 satu orang. Cara pemakaianya adalah 

dengan memegang dan mengarahkan posisi belalai 

APAR ke arah nyala api. Isi dari APAR sendiri berisi 

gas nitrogen. 

 Hydrant box indoor 

Hydrant box diletakkan pada setiap lantai dari 

bangunan. setiap hydrant box dapat mencakup area 

yang luas karena ditunjang dengan selang yang 

panjang. Peletakan hydrant ini sebaiknya diletakkan 

tiap pada jarak 35 meter. 

 Hydrant pillar 

Merupakan alat pemadam kebarkaran pada bangunan 

yang langsung terhubung pada air bertekanan. Yang 

membedakan antara hydrant pillar dengan cabang 

satu ataupun cabang dua berdasarkan pada berapa 

sumber air yang dapat dialirkan saat penggunaan. 
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5. Sistem penanggulangan terhadap keamanan bangunan 

Sistem keamanan yang akan digunakan pada projek 

bangunan ini dibagi menjadi 2, yaitu : 

 Sistem keamanan aktif 

Sistem keamanan ini dilakukan dengan menggunakan 

tenaga manusia yang mengawasi setiap sisi bangunan dan 

melakukan penjagaan biasa disebut security / keamanan/ 

 Security biasanya bertugas mengkontrol bagian dalam 

maupun luar bangunan. 

 

 

 

Gambar 3. 54 Hydrant 

Pillar dan Hydrant box 

Sumber: 
pemadamonline.com, 2018 

Gambar 3. 55 Penerapan 

Security bangunan 

Sumber :Tidentsecurity.com, 2018 
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 Sistem keamanan pasif 

Sistem keamanan pasif dilakukan dengan menggunakan 

alat kamera yang disebut cctv. Kamera cctv dipasangkan di 

setiap ruangan baik indoor maupun outdoor. Untuk ruang 

privat tidak perlu dipasang karena mempunyai privasi 

tersendiri. Kamera CCTV dihidupkan 24 jam sehari

Gambar 3. 56 Kamera pengawas 

CCTV 

Sumber :Tidentsecurity.com 
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6. Sistem elektrikal bangunan 

Suplai  sumber listrik utama pada bangunan ini berasal dari 

PLN. Sedangkan suplai sumber listrik sekunder berasal dari 

generator set / genset,dan sumber dari photovoltaic. 

Keberadaan ruangan elektrika sebaiknya terhindar dari 

aktivitas publik untuk mengurangi radiasi elektromagnetik 

yang tidak baik untuk kesehatan otak. Berikut adalah sistem 

distribusi listrik pada bangunan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedangkan suplai sumber listrik sekunder dari photovoltaics 

dijelaskan pada bagan gambar berikut : 

PLN Trafo 
Box 

meteran 

Genset Automatic Transfer 

Switch 

Main Distribution 

Panel 

Sub Distribution 

Panel 

Ruang 

Solar 

panel 

Inverter Battery 

Bagan 3. 16 Suplai sumber listrik 

utama 

Sumber :Analisa pribadi, 2018 
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7. 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 telekomunikasi internal ini melakukan 

penyampaian informasi dengan jangkauan pada 

lingkup satu bangunan. Sistem ini biasanya digunakan 

oleh antar pengelola maupun pengelola dengan 

pengunjung. Contohnya adalah jaringan telepon 

(intercom), fax, jaringan audio sentral, maupun walky 

talky, sistem alamat publik (public address system). 

Photovoltaics Solar 

controller 

Baterai DC to Ac 

Converter 

Automatic 

switch 

controller 

Main 

distribute 

panel 

Sub 

Distribute 

panel 

Ruangan-

ruangan 

bangunan 

Bagan 3. 17 Suplai sumber listrik 

sekunder 

Sumber :Analisa pribadi, 2018 
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Sistem ini menggunakan sistem IP-PABX (Internet 

Protocol Private Branch eXchange) 

 

 

 

 

 

b. Sistem telekomunikasi eksternal 

Sistem telekomunikasi eksternal 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. 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 57 

PABX 

SYSTEM 

Sumber : 

Pakistan 

business 

directory.com, 

2018 
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8. 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. 

a. Penangkal petir konvensional 

 Membutuhkan banyak kabel untuk pengaplikasianya. 

 Daerah perlindungan terbatas,hanya sebatas area 

terminal yang melekat pada bangunan projek tersebut. 

 Membutuhkan banyak arde. 

 Butuh banyak air di setiap terminalnya. 

 Ujung terminal berbentuk runcing, akan sangat 

berbahaya bagi petugas yang menkontrol bangunan. 
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b. Penangkal petir elektrostatis 

 Tidak banyak membutuhkan komponen-komponen 

kabel pada pengaplikasianya. 

 Area perlindungan sangat luas mencakup 50-150m. 

 Hanya membutuhkan 1 arde. 

 Lebih aman bagi pekerja pada saat melakukan control 

atau maintenance penangkal petir. 

9. Sistem transportasi vertical 

Karena meruoakan bangunan high rise building project ini 

memiliki transportasi vertical yang membantu pengunjung 

atau pengguna untuk menuju ke lantai atas bangunan. 

a. Tangga 

Tangga merupakan salah satu transportasi vertical yang 

ramah lingkungan karena tidak memerlukan tenaga listrik. 

Umumnya tidak efisien apabila menggunakan tangga 

pada lantai dasar hingga lantai atas bangunan. 
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b. Ramp 

Ramp digunakan untuk memfasilitasi pengunjung atau 

pengguna dengan kebutuhan khusus. Adapun standar 

yang ditentukan dalam membuat ramp kemiringanya tidak 

boleh dari 1:12. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 58 Penerapan 

tangga bangunan 

Sumber:Desainrumahminimalis.

com 

Gambar 3. 59 Penerapan ramp 

bangunan 

Sumber:Jurnal arsitektur.com 
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c. Eskalator 

Eskalator adalah sarana transportasi vertikal berupa 

tangga yang bergerak dengan otomatis ke satu arah. 

Eskalator tidak diperuntukan untuk mengangkut barang, 

hanya dapat digunakan untuk mengangkut orang saja 

dengan bobot maksimal sesuai dengan spesifikasi 

escalator. 

 

 

 

 

 

d. Elevator 

Elevator / lift merupakan sarana transportasi vertical 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 sering 

terjadi. 

 

Gambar 3. 60 Gambar 

eskalator bangunan 

Sumber:bmmagazine.com 
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3.2.3. Studi Sistem Pencahayaan dan Penghawaan 

1. Sistem Pencahayaan 

Pada system pencahayaan buatan pada projek bangunan 

rental office berbasis coworking space ini dibedakan menjadi 

dua pencahayaan yaitu pencahayaan alami dan pencahayaan 

buatan. 

a. Pencahayaan alami 

Pencahayaan alami adalah sebagai upaya penerapan 

pencahayaan pada bangunan yang hemat energy. Dan 

mengurangi penggunaan lampu terutama listrik pada 

bangunan. Pemanfaatan pencahayaan alami berasal dari 

pantulan sinar matahari langsung yang mengarah pada 

bangunan. efektifnya cahaya matahari dapat digunakan 

dari pagi hingga sore hari sebagai penerangan alami. 

Gambar 3. 61 Elevator 

Sumber:scienceabc.com 
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Adapun pencahayaan alami masuk ke dalam bangunan 

melalui : 

 Skylight bangunan 

Pencahayaan ini memanfaatkan atap bangunan 

sebagai jalur utama masuknya cahaya ke dalam 

bangunan. sehingga bangunan mendapatkan cahaya 

yang cukup dari matahari. 

 Bukaan dinding pada bangunan 

Pencahayaan ini memanfaatkan bukaan dinding 

sebagai jalur masuknya sinar matahari pada 

bangunan. setiap ruang yang memanfaatkan bukaan 

seperti jendela atau roaster akan langsung 

mendapatkan cahaya sinar matahari. Bukaan yang 

dapat memaksimalkan pencahayaan alami masuk ke 

dalam bangunan seperti pintu, jendela, glassblock, 

kaca, dsb. 

b. Pencahayaan buatan 

Pencahayaan buatan merupakan pencahayaan yang 

diciptakan oleh cahaya selain cahaya matahari langsung. 

Pencahayaan buatan fungsinya untuk menunjang cahaya 

dari matahari apabila kegiatan atau aktivitas dilakukan 
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pada malam hari, terutama pada ruangan yang sukar 

menerima sinar matahari langsung. Semua lampu yang 

atau pencahayaan pada bangunan sudah memanfaatkan 

led system yang akan menghemat energy bangunan.  

Beberapa jenis pencahayaan yang digunakan pada projek 

rental office berbasis coworking space ini adalah : 

 General lighting : General lighting adalah 

penerangan yang umum dan mutlak digunakan pada 

ruang utama pada bangunan, dan merupakan 

pencahyaan yang paling utama dari bangunan. 

 Task lighting  : Merupakan sistem pencahayaan 

buatan yang difungsikan atau difokuskan untuk 

membantu menerangi aktivitas tertentu. Lebih 

difokuskan untuk kegiatan khusus. 

 Decorative lighting : pencahayaan yang fungsinya 

digunakan dengan tujuan menambah nilai estetis, baik 

untuk interior maupun eksterior bangunan. 

2. Sistem Penghawaan 

a. Penghawaan alami 

Penghawaan alami adalah memasukkan udara alami 

dari luar bangunan kedalam bangunan sehingga terjadi 
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sirkulasi udara. Pada penerapannya penghawaan 

alami dalam bangunan dilakukan dengan berbagai 

cara, antara lain : 

 Mengatur orientasi bukaan 

Hal yang harus diperhatikan dalam menentukan 

bukaan pada bangunan yang berfungsi untuk 

memasukan angin secara alami. Sehingga 

pergerakan udara pada area sekitar tapak dapat 

dimanfaatkan ke dalam bangunan secara optimal. 

 Pengaplikasian roaster 

Roaster dapat diletakkan pada ruang bangunan yang 

membutuhkan penghawaan lebih. Sehingga angina 

dapat leluasa masuk ke dalam bangunan.  

Pengaplikasian di atas akan optimal apabila dipadukan 

dengan system cross ventilation pada bangunan. 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 62 Sistem cross 

ventilation 

Sumber:Autodesksustainability.com 
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b. Penghawaan buatan 

Penghawaan buatan digunakan untuk menunjang ruang 

yang memerlukan tambahan penghawaan dan 

pengkondisian udara. Pengkondisian udara tersebut dibantu 

oleh beberapa alat : 

 Exhaust fan : Penghawaan buatan dengan cara 

menghisap udara dari dalam ruang menuju ke luar ruang 

sehingga udara dalam yang kondisinya tidak baik dan 

kotor menjadi bersih kembali. Exhaust fan difungsikan 

pada ruang yang memiliki dan menghasilkan limbah udara 

sangat pekat. Contoh : area servis pada bangunan seperti 

dapur,toilet , lavatory.   

 \ 

 

 

 

 

 

 Air conditioner 

Gambar 3. 63 Exhaust fan 

Sumber:walmart.com 
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Penghawaan buatan yang berfungsi untuk 

mengkondisikan udara ruangan pada suhu yang 

diinginkan. Adapun jenis air conditioner yang digunakan 

pada bangunan rental office berbasis coworking space 

sendiri. 

a. Central air conditioning (AC)- Air Cooled chiller 

merupakan sistem penghawaan terpusat dengan 

pendingin refrigerant berupa udara, memiliki 

karakteristik efisiensi yang rendah, waktu 

pemasangan lebih cepat dan biaya perawatan yang 

rendah. 

 

 

 

 

b. AC Split 

Ac split merupakan jenis air conditioner yang 

pemanfaatanya dapat digunakan pada ruang kecil. 

digunakan pada ruang yang memiliki perlakuan 

khusus dalam hal suhu. 

Gambar 3. 64 Ac sentral 

bangunan 

Sumber:progettolimited.com 
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c. Standing floor 

Jenis AC standing diperlukan / digunakan untuk 

beberapa acara khusus yang terdapat banyak 

orang dan dilakukan dalam ruangan indoor. Hal 

tersebut bertujuan agar mereka merasa nyaman 

dengan suhu udara yang sejuk. AC standing 

disebut juga AC floor standing karena unit 

pendinginnya berdiri dan bisa dipindah-pindah 

walalupun memerlukan beberapa orang untuk 

memindahkannya. Acara yang sering memakai AC 

standing ini yaitu, seminar, pameran, dan lainnya. 

 

 

 

 

Gambar 3. 65 AC Split 

Sumber:progettolimited.com 

Gambar 3. 66 

Standing floor 

Sumber:kontraktor

hvac.com 
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 Kipas angin 

Kipas angin merupakan alat penghawaan buatan yang 

tidak menggunakan teknologi pendingin. Kipas angina 

menggunakan mesin untuk mempercepat aliran udara ke 

dalam ruangan. Sehingga ruangan menjadi lebih sejuk. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. Studi Pemanfaatan Teknologi 

1. Solar photovoltaic 

Merupakan teknologi alternatif dalam penggunaan sumber 

daya listrik, dengan memanfaatkan tenaga surya 

sepenuhnya. Solar PV atau sering disebut Solar Panel 

Gambar 3. 67 Kipas angin dinding 

Sumber:iprice.co, 2018 

Gambar 3. 68 Ceiling fan 

Sumber:iprice.co 
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atau Panel Surya terdiri dari sejumlah sel surya / solar cell 

yang mengandung bahan/material fotovoltaik 

(photovoltaics) yang tersusun bersamaan dengan silikon 

monocrystalline, silicon polycrystalline, silikon amorf, 

telluride kadmium, dan tembaga indium gallium selenide / 

sulfida. Solar PV termasuk jenis photo dioda.  

“Karena meningkatnya permintaan untuk sumber energi 

terbarukan, pembuatan solar sel dan array fotovoltaik 

telah maju jauh dalam beberapa tahun terakhir. Solar PV 

dapat bekerja untuk waktu yang cukup panjang hingga  

25tahun, tanpa memerlukan bahan bakar atau biaya 

operasional tambahan.” (Solarsuryaindonesia,2012) 

 

 

 

 

2. Secondary skin facade 

Merupakan system lapisan yang dipasang pada eksterior 

bangunan. Sistem ini berfungsi sebagai pengalir aliran 

udara ke dalam bangunan sehingga kondisi thermal 

Gambar 3. 69 Solar photovoltaic 

Sumber:energi-alam.com 
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ruangan dapat terjaga. Selain itu double skin façade juga 

berfungsi sebagai pembayangan atau sun shading, yaitu 

agar bangunan tidak terpapar sinar matahari secara 

langsung. Material dan bentuk secondary skin pun 

beraneka ragam. Sehingga dapat menjadikan unsur 

estetis pada bangunan rental office berbasis coworking 

space. 

3. Rain water harvesting system 

Merupakan sebuah sistem pengumpulan dan 

penampungan air hujan untuk digunakan kembali dalam 

kegiatan sehari-hari, seperti untuk menyiram tanaman, 

menguras air kolam, serta flushing water. Rain Water 

Harvesting system mengumpulkan air hujan dari atap 

bangunan. Atap bangunan yang difungsikan sebagai roof 

garden dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk 

mengumpulkan atau menyalurkan air hujan. yang 

kemudian disalurkan menuju tempat penyimpanan melalui 

pipa khusus. 
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Air hujan yang telah ditampung dapat disimpan pada 

tangki-tangki air yang berada di bawah tanah, maupun di 

atas tanah. Yang perlu diperhatikan adalah agar air hujan  

tidak terkena papran radiasi sinar matahari langsung. 

Karena rentannya terkena bakteri dan alga. 

 

 

 

 

 

 

4. Mikroklimat Vegetasi 

Gambar 3. 70 Sistem STP 

Pada bangunan 

Sumber:Wikimediacommo

ns 

Gambar 3. 71 Sistem STP 

Bangunan 

Sumber:Wikimediacommo

ns 



197 

 

Pola tata vegetasi membentuk mikroklimat sehingga dapat 

mereduksi radiasi sinar matahari dan memberikan suplai 

o2 / oksigen yang lebih, dan mengurangi polutan di 

udara,sehingga kenyamanan thermal pada bangunan 

dapat terjaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 72 Penerapan 

mikroklimat vegetasi 

Sumber:Gedung KemenPU 
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 100 pohon menyerap co2 8ton / tahun. (simpson and 

Mc Pherson) 

 Satu pohon dapat menyerap 75% partikel debu. 

 ½ ha RTH,dapat menahan aliran permukaan akibat 

hujan dan meresapkan air ke dalam tanah 10.219 

m3/tahun (urban forest 2002) 

 

5. Touchscreen Public Interactive Information 

Akses pengunjung terhadap informasi pada bangunan ini 

disajikan dengan teknologi touchscreen pada computer 

guide yang disediakan pada area di sisi bangunan 

tertentu. Tujuan dari penggunaan teknologi ini adalah 

memberikan akses informasi kepada  pengunjung/ 

penyewa 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 sajayang masih belum 

disewa
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3.3. Analisa Konteks Lingkungan  

3.3.1. Analisa Pemilihan Lokasi 

Berdasarkan fungsi bangunan yang akan direncanakan yaitu 

bangunan rental office berbasis coworking space berada di 

kota semarang karena kota semarang merupakan ibu kota 

jawa tengah, dan mempunyai letak yang sangat strategis. 

Pemilihan lokasi sendiri memilih berada di pusat kota, agar 

mempermudah pengguna untuk mengakses bangunan 

tersebut. Berkaitan dengan tata letak peruntukan bangunan 

kantor sesuai dengan peraturan daerah nomor 11 tahun 2011 

tentang tata rencana ruang wilayah tahun 2011-2031 (RTRW) 

kota semarang pasa 11 ayat 2a menjelaskan rencana 

pengembangan fungsi utama masing-masing BWK 

sebagaimana yang dimaksud : 

 Perkantoran, perdagangan dan jasa di BWK I, BWK II, BWK 

III; 

 Pendidikan kepolisian dan olah raga di BWK II; 

 Transportasi udara dan transportasi laut di BWK III; 

 Industri di BWK IV dan BWK X; 



 

200 

 

 Pendidikan di BWK VI dan BWK VIII; 

 Perkantoran militer di BWK VII; dan 

 Kantor pelayanan publik di BWK IX. 

Dari data dari RDTRK kota semarang tersebut, maka projek 

bangunan rental office berbasis coworking space akan 

direncanakan pada area BWK I. Karena area BWK I 

merupakan area yang dekat dengan pusat kota dan fasilitas 

publik dan negara, dan sesuai dengan syarat yang dibutuhkan 

untuk merencanakan projek renta office berbasis coworking 

space. 

a. Segi klimatologis kota semarang 

Kondisi klimatologi Kota Semarang sama seperti kondisi 

klimatologi di Indonesia pada umumnya. Kota Semarang 

memiliki iklim tropis basah yang dipengaruhi oleh angin 

muson barat dan muson timur. Dari bulan November 

hingga Mei, angin bertiup dari arah Utara Barat Laut 

menciptakan musim hujan dengan membawa banyak uap 

air dan hujan. Lebih dari 80% dari curah hujan tahunan, 

turun pada periode ini. Untuk curah hujan di Kota 

Semarang, Kota Semarang mempunyai sebaran yang 

tidak merata sepanjang tahun, dengan total curah hujan 
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rata-rata pertahun mencapai 9,891 mm per tahun. Suhu 

minimum rata-rata yang diukur di Stasiun Klimatologi 

Semarang berubah-berubah dari 21,1ºC pada September 

ke 24,6 ºC pada bulan Mei dan suhu maksimum rata-rata 

berubah dari 29,9 ºC ke 32,9 ºC. Kelembaban relatif 

bulanan rata-rata berubah-ubah dari minimum 61% pada 

bulan September ke maksimum 83% pada bulan Januari. 

Kecepatan angin bulanan rata-rata di Stasiun Klimatologi 

Semarang berubah-ubah dari 215 km/hari pada bulan 

Agustus 

b. Kecamatan semarang tengah BWK I  

Lokasi Rental Office Berbasis Coworking Space 

direncanakan pada BWK I Kecamatan Kecamatan  

Semarang Tengah Sebagai alternatif pemilihan lokasi 

yang I 

 

 

 

 

 
Gambar 3. 73 Peta pembagian 

BWK Kota Semarang 

Sumber:Semarangkotago.id, 2018 
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Wilayah Perencanaan BWK I terdiri dari Kecamatan 

Semarang Tengah yang mencakup 15 Kelurahan, 

Kecamatan Semarang Timur yang mencakup 10 

Kelurahan dan Kecamatan Semarang Selatan yang 

mencakup 10 Kelurahan dengan luas total 2.223,298 ha, 

dengan rincian sebagai berikut : 

o Kelurahan Miroto dengan luas 34, 599 ha; 

o Kelurahan Brumbungan dengan luas 30, 883 ha; 

o Kelurahan Jagalan dengan luas 27, 009 ha; 

o Kelurahan Kranggan dengan luas 25, 250 ha; 

o Kelurahan Gabahan dengan luas 20, 325 ha; 

Gambar 3. 74 Pembagian 

kelurahan semarang tengah 

Sumber:Semarangkotago.id, 2018 
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o Kelurahan Kembangsari dengan luas 29, 746 ha; 

o Kelurahan Sekayu dengan luas 56, 882 ha; 

o Kelurahan Pandansari dengan luas 46, 600 ha; 

o Kelurahan Bangunharjo dengan luas wilayah 25, 100 ha; 

o Kelurahan Kauman dengan luas wilayah 28, 650 ha; 

o Kelurahan Purwodinatan dengan luas wilayah 49, 200 

ha; 

o 12. Kelurahan Karang Kidul dengan luas wilayah 83, 444 

ha; 

o Kelurahan Pekunden dengan luas wilayah 79, 990 ha; 

o Kelurahan Pindrikan Kidul dengan luas wilayah 30, 528 

ha; 

o Kelurahan Pindrikan Lor dengan luas wilayah 36, 791 ha. 

 Batas-batas wilayah kecamatan semarang tengah 

o Utara  : Semarang utara 

o Timur  : Semarang timur 

o Barat  : Semarang barat 

o Selatan : Semarang selatan 
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 Potensi wilayah kecamatan semarang tengah 

o Kecamatan Semarang Tengah memiliki lokasi yang 

cukup strategis karena letaknya berada di pusat kota 

o Mudah dicapai oleh pengguna kendaraan dari dalam 

dan luar kota. 

o Dekat dengan pusat hiburan, pemerintahan, dan 

fasilitas public. 

 Kendala wilayah kecamatan semarang tengah 

o Wilayahnya yang padat karena berada di pusat kota 

o Kebisingan karena padatnya jumlah kendaraan yang 

melintas. 

o Kualitas udara yang tidak baik karena letaknya di pusat 

kota. 

c. Kecamatan semarang tembalang BWK VI  

Lokasi rental office berbasis coworking space 

direncanakan pada BWK VI Kecamatan tembalang 

sebagai alternatif pemilihan lokasi yang ke dua. Pada 

kecamatan tembalang ini terdapat 12 kelurahan. 
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Kecamatan tembalang terdiri dari 12 kelurahan dengan 

luas total 4420.057 Ha, yaitu : 

o  Kelurahan Tembalang dengan luas 268,232 Ha; 

o  Kelurahan Sambiroto dengan luas 318,330 Ha; 

o  Kelurahan Mangunharjo dengan luas 303,796 Ha; 

o  Kelurahan Bulusan dengan luas 216,125 Ha; 

o  Kelurahan Kramas dengan luas 229,615 Ha; 

 

 

Gambar 3. 75 Pembagian kelurahan 
kecamatan tembalang 

Sumber: Beta semarangkota.go.id 
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o  Kelurahan Meteseh dengan luas 498,969 Ha; 

o  Kelurahan Jangli dengan luas 55,316 Ha; 

o  Kelurahan Tandang dengan luas 375,734 Ha; 

o  Kelurahan Kedungmundu dengan luas 494,716 Ha; 

o  Kelurahan Sendangguwo dengan luas 327,723 Ha; 

o  Kelurahan Sendangmulyo dengan luas 461,318 Ha; 

o  Kelurahan Rowosari dengan luas 870,183 Ha. 

 Batas-batas wilayah kecamatan tembalang 

o Utara  : Kecamatan pedurungan dan kecamatan 

Gayamsari 

o Timur  : Kecamatan mranggen kabupaten 

semarang. 

o Barat  : Kecamatan candisari 

o Selatan : Kabupaten semarang 

 Potensi wilayah kecamatan tembalang 

o Kecamatan tembalang merupakan kawasan yang 

sangat berkembang di semarang, karena terdapat 
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perguruan-perguruan tinggi di semarang. Seperti 

Undip, Unpand, Politeknik negeri, dan poltekes.  

o Mudah dicapai oleh pengguna kendaraan dari dalam 

dan luar kota. 

o Berkembangnya permukiman horisontal dan vertikal di 

kecamatan tembalang. 

o Lingkungan wilayahnya masih tergolong asri dan 

nyaman. 

o Berada di kawasan semarang atas yang terbebas dari 

banjir dan rob 

 Kendala wilayah kecamatan semarang tengah 

o Jauh dari akses menuju pusat kota. 

o Jauh dari fasilitas publik dan hiburan. 

d. Kriteria pemilihan lokasi 

Kriteria Bobot %  Lokasi A Lokasi B 

Berada pada 
area strategis 
kota. 

 20 10 7 

Aksesbilitas di 
lokasi 

25 10 7 

Keadaan 
lingkungan 
sekitar 

25 8 10 

Tabel 3. 25 Kriteria pemilihan 

lokasi 
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Sumber : Analisa pribadi, 2018 

3.3.2. Analisa Pemilihan Tapak 

1. Studi luas tapak 

a. Regulasi kecamatan semarang tengah 

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) : 60% 

Koefisien Luas Bangunan (KLB) : 3.6 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) : 40% 

b. Luas kebutuhan tapak 

= (Luas total bangunan : KLB) + Luas area parkir 

= (8871 m2 : 3.6)+ 2592 m2 

= 2435.5 m2+2592m2 

= 5056 m2 

c. Luas lantai dasar 

= KDB 60% x luas kebutuhan tapak 

= 60% x 5056 m2 

= 3033.6 m2 

Infrastruktur 
dan jaringan 
utilitas 

30 9 9 

Total 
penilaian 

100  37 33 
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d. Luas ruang terbuka 

= Luas kebutuhan tapak – luas lantai dasar 

= 5056 m2 – 3033.6 m2 

= 2022.4 m2 

e. Luas ruang terbuka hijau 

= 40% x 2022.4 m2 

= 808.96. m2 

2. Alternatif tapak 

a. Alternatif tapak A 

 Lokasi : Jl Gajahmada, kelurahan miroto, 

kecamatan semarang tengah, kota semarang. 

 Batas tapak 

Utara  Rumah warga: 

Timur : Perkampungan warga 

Barat : Jalan Gajahmada 

Selatan : Kospin jasa, Lunpia express 
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Gambar 3. 77 Peta grafis lokasi tapak A jalan gajahmada semarang 

Sumber: Peta cad semarang 

Gambar 3. 76 Peta satelit tapak A Jl 

Gajahmada semarang 

Sumber: www.googlemap.com, 2018 
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Gambar 3. 78 Foto eksisting tapak A 

Jl.Gajahmada semarang 

Sumber: Dokumen pribadi, 2018 
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Aspek kekuatan alami 
 

Iklim Beriklim tropis lembab 
dengan suhu rata-rata 
berkisar 240C-320C 

Topografi Mempunyai kemiringan 
berkisar 0-15% 

Vegetasi Dapat ditanami tanaman 
tahunan tidak produktif 

Potensi sumber ari Sumber air berasal dari 
air PDAM 

Arah angin Arah angin dominan 
berhembus dari Barat 
menuju ke timur 

Keadaan lingkungan Tapak merupakan lahan 
kosong yang merupakan 
bekas dari bangunan 
hotel telomoyo.Jalan 
pada Tapak masuk 
dalam kategori jalan 
kolektor sekunder. 

Aspek kekuatan buatan 
 

Peraturan pemerintah Peraturan daerah kota 
Semarang nomor 14 
tahun 2011 tentang 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW) kota 
Semarang tahun 2011- 
2031 dan Rencana Detail 
Tata Ruang Kota 
(RTDRK) nomor 8 
tahun 2004 tentang BWK 
I (Kecamatan Semarang 
Tengah, Semarang 
selatan, dan Semarang 
timur tahun 2000-2010. 

Regulasi  KDB Maksimum 60% 

 KLB Maksimum 3.6 

Tabel 3. 26 Analisis dan amneitas tapak A 
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 GSB Jalan gajahmada 
sebesar 23 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 : 
pertokoan, perkantoran, 
jalan raya dan 
permukiman penduduk. 

View to site : View utama 
yang terlihat dari jalan 
gajahmada adalah lahan 
kosong, pertokoan, 
perkantoran, rumah 
warga 

Topografi Relative datar 0%-2& 

Air Curah air hujan rata-rata 
sebesar 126 m3 per 
tahun dengan tingkat 
kelembaban 50 - 70 % 
dengan periode musim 
hujan November 
hingga April. 

Aspek amenitas buatan 
 

Jaringan kota / kawasan  Akses utama adalah 
Jalan gajahmada yang 
dapat dicapai melalui 
jalan simpanglima atau 
jalan pemuda. 

 Letak dekat dengan 
kawasan strategis 
Simpang lima yang 
berjarak + 1.00km. 

 Terdapat jaringan 
listrik,  dranase, dan 
telepon 
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Citra arsitektural Bangunan sekitar tapak 
didominasi dengan 
pertokoan,perkantoran 
yang bergaya 
arsitektur modern. 
Permukiman penduduk 
disekitar Jl.Gajahmada 
juga memiliki karakter 
arsitektur modern dan 
arsitektur jawa. 

  

 

 

 Potensi Alternatif Tapak A 

- Lokasi tapak berada di Jalan Kolektor sekunder 

dengan lebar 20 m, tergolong jalan besar dengan1 

satu arah, sehingga memudahkan aksesbilitas, dan 

mempermudah jangkauan semua kalangan. 

- Lokasi dekat dengan pusat kota, dan strategis. 

 Kendala alternative tapak A 

- Kepadatan lalu lintas di tapak A sangat tinggi. 

- Vegetasi pada tapak masih minim tidak ada yang 

sebagai peneduh. 

b. Alternatif Tapak B 

Sumber: analisis pribadi, 2018 
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 Lokasi : Jl Imam Bonjol, kelurahan pandansari, 

kecamatan semarang tengah, kota semarang. 

 Batas tapak 

Utara  Jalan Imam Bonjol: 

Timur : Sekolah Menengah Kejuruan PIKA 

Barat : Balai Metrologi wilayah kota semarang 

Selatan : Jalan Pandansari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 79 Peta satelit tapak B, Jl 
Imam bonjol semarang 

Sumber: googlemap.com, 2018 
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Gambar 3. 80 Peta grafis tapak alternatif B 
Jalan imam bonjol semarang 

Sumber: Petacad semarang, 2018 
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Gambar 3. 81 Gambar foto eksisting tapak B, Jl 

Imam bonjol semarang 

Sumber: Dokumen pribadi, 2018 

 

 

 



 

218 

 

 

Aspek kekuatan alami 
 

Iklim Beriklim tropis lembab 
dengan suhu rata-rata 
berkisar 240C-320C 

Topografi Mempunyai kemiringan 
berkisar 0-15% 

Vegetasi Dapat ditanami tanaman 
tahunan tidak produktif 

Potensi sumber ari Sumber air berasal dari 
air PDAM 

Arah angin Arah angin dominan 
berhembus dari Barat 
menuju ke timur 

Keadaan lingkungan Tapak merupakan lahan 
kosong yang merupakan 
bekas dari bangunan 
hotel telomoyo.Jalan 
pada Tapak masuk 
dalam kategori jalan 
kolektor sekunder. 

Aspek kekuatan buatan 
 

Peraturan pemerintah Peraturan daerah kota 
Semarang nomor 14 
tahun 2011 tentang 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW) kota 
Semarang tahun 2011- 
2031 dan Rencana Detail 
Tata Ruang Kota 
(RTDRK) nomor 8 
tahun 2004 tentang BWK 
I (Kecamatan Semarang 
Tengah, Semarang 
selatan, dan Semarang 
timur tahun 2000-2010. 

Regulasi  KDB Maksimum 60% 

 KLB Maksimum 3.6 

 GSB Jalan gajahmada 
sebesar 23 meter. 

Tabel 3. 27 Analisis dan amneitas tapak 

B 
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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 : Jalan 
Imam bonjol, Jalan 
pandansari, stasiun 
kereta api poncol 
semarang.. 

View to site : View utama 
yang terlihat dari jalan 
Imam bonjol adalah 
lahan kosong, 
perkantoran, sarana 
pendidikan 

Topografi Relative datar 0%-2& 

Air Curah air hujan rata-rata 
sebesar 126 m3 per 
tahun dengan tingkat 
kelembaban 50 - 70 % 
dengan periode musim 
hujan November 
hingga April. 

Aspek amenitas buatan 
 

Jaringan kota / kawasan  Akses utama adalah 
Jalan ImamBonjol yang 
dapat dicapai melalui 
Jalan Pemuda 

 Letak dekat dengan 
stasiun kereta api 
poncol semarang 

 Terdapat Jaringan 
listrik,  dranase, dan 
telepon 
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Citra arsitektural Bangunan sekitar tapak 

didominasi dengan 

pertokoan,perkantoran, 

sarana pendidikan, dan 

fasilitas publik seperti 

stasiun kereta api dan  

yang Permukiman 

penduduk disekitar 

Jl.Imam Bonjol 

juga memiliki karakter 

arsitektur modern dan 

arsitektur jawa. 

  

 

 Potensi alternatif tapak B 

- Lokasi tapak berada di Jalan Kolektor sekunder 

dengan lebar 10 m, tergolong jalan yang cukup 

dengan 2 arah, sehingga memudahkan 

aksesbilitas,motor dan mobil dapat leluasa masuk 

ke dalam bangunan. 

- Lokasi dekat dengan pusat kota, dan strategis. 

 Kendala alternatif 

Sumber: analisis pribadi 
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- Kepadatan lalu lintas di tapak A sangat tinggi, 

terutama banyaknya angkutan umum yang berhenti 

di depan dikarenakan menunggu penumpang yang 

datang dan pergi dari stasiun 

- Vegetasi pada tapak masih minim banyak 

ditumbuhi tanaman semak belukar. 

- Kebisingan cukup tinggi karena letaknya berada di 

dekat stasiun kereta api. 

c. Pemilihan tapak 

Berdasarkan potensi dan kendala pada masing-

masing alternatif tapak, maka dapat disimpulkan 

dalam tabel tentang pemilihan lokasi tapak 

Tabel 3. 28 Matriks kriteria pemilihan tapak 

Kriteria Bobot %  Tapak A Tapak B 

Berada pada 
area strategis 
kota. 

 20 9 8 

Aksesbilitas 
di dalam dan 
di luar tapak 

25 9 8 

Keadaan 
lingkungan 
sekitar 

25 9 7 

Infrastruktur 
dan jaringan 
utilitas 

30 8 8 

Total 
penilaian 

100  35 31 

Sumber: analisis pribadi, 2018


