
IMPLEMENTASI PERGERAKAN PADA PERANCANGAN INTERIOR FASILITAS 
RISET TEKNOLOGI OSEANOGRAFI DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

 
Nama 

Bagas Bramantyo Putro 
Pembimbing 

Ir. Farida Murti, MT 
Fakultas Teknik Arsitektur, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 

email: havardjack3@gmail.com 
 

Abstrak 
Sektor kelautan di Indonesia yang luas dan dinamis menuntut Pemerintah Indonesia untuk memiliki             

fasilitas yang mampu mengobservasi dan mengawasi sektor terkait. Maka dari itu penting bahwa pembangunan              
fasilitas riset guna meneliti kekayaan alam yang ada agar lebih terpetakan dengan jelas, sehingga langkah yang                
direncanakan dan dieksekusi sesuai dengan dinamika yang ada. Namun, pembangunan fasilitas yang tidak serta              
merta hanya sebatas pengadaan proyek, perlu adanya sebuah gagasan mengenai bagaimana fasilitas tersebut             
berjalan, hal ini menyangkut dengan pengelolaan SDM. Puslit yang merupakan fasilitas dengan tingkat             
kerumitan tinggi berbanding lurus dengan tingkat stress yang dialami oleh para peneliti/pekerja. Ditambah lagi              
dengan sistem bekerja atau cara bekerja yang menganulir kebiasaan lama. Dengan metode studi literatur dan               
dilanjutkan dengan studi observasi lapangan, menjadikan identifikasi masalah lebih jelas. Implementasi aspek            
movement pada ruang kerja yang berkorelasi dengan memperhatikan elemen perabot yang digunakan,            
memberikan keleluasaan kepada para peneliti atau pekerja dalam bergerak dan berkolaborasi. Sehingga yang             
terjadi kemudian adalah peningkatan produktivitas dengan tingkat stress yang relatif kecil. 

 
Kata Kunci : Puslit, Oseanografi, Movement, Tingkat stress pekerja. 

 
Abstract 

The vast and dynamic marine sector in Indonesia requires The Government of Indonesia to have 
facilities which are able to observe and surveillance of its sector. Therefore it is important which the 
development of research facilities in order to examine natural resources to be more clearly mapped, 
accordingly the measure which would be executed suitable for its dynamics. However, The construction of the 
facilities are not necessarily limited to the procurement of the project, there needs to be proposal about how the 
facility works this related to human resources management. The research center which is a facility with a high 
level of complexity is directly proportional to the level of stress experienced by both researchers or workers. 
Coupled with work systems or ways of working that annul old habits. With the literature study method and 
followed by observation studies, make identification of problems more clear. Implementation of movement 
aspect in the workspace that correlates with regard to the elements of furniture which is used, give flexibility to 
researchers or workers in moving and collaborating. Thus which happen afterwards is an increase in 
productivity with a relatively small stress level. 

  
Keywords : Research Center, Oceanography, Movement, Workers stress level. 
 

 
1. PENDAHULUAN 

 
Dinamika sektor kelautan dan    

perikanan yang beragam membawa    
Bangsa Indonesia dan Pemerintah    
Indonesia untuk bisa turut aktif dan      
dinamis dalam hal pengawasannya. Salah     

satu jalan yang paling efektif yang dinilai       
mampu memberikan pengawasan dan    
perlindungan, adalah dengan memantik    
dan melakukan pengembangan teknologi    
kelautan dan perikanan melalui riset yang      
dilakukan pakar-pakar di bidangnya. Pada     
proses perwujudan sektor tersebut    
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Kementerian Kelautan dan Perikanan    
(KKP) membentuk 3 (tiga) pilar misi,      
yakni kedaulatan (Sovereignty),   
keberlanjutan (Sustainability) dan   
kesejahteraan (Prosperity). (Sumber: KKP    
2016) 

 
Dewasa ini fasilitas penelitian    

besar terkait yang beroperasi hanya dua      
fasilitas di Indonesia yakni di Jakarta      
(LIPI) dan Bali (KKP) serta fasilitas      
oseanografi lain yang hanya pada tingkat      
‘study’ yang dimiliki oleh beberapa     
universitas di Indonesia. Berkenaan    
dengan itu, dilansir dari mongabay 2018      
telah direspon oleh Menteri Koordinator     
Kemaritiman pada masa pemerintahan    
Presiden Joko Widodo Jilid I, Luhut B.       
Pandjaitan memberi pernyataan   
“pembangunan pusat riset kelautan saat ini      
mendesak dilakukan, karena   
perkembangan sektor tersebut sudah    
sedemikian maju”. (Sumber: Mongabay 2018) 

Pemahaman mendalam mengenai   
permasalahan arsitektural yang terjadi dan     
sebab hal tersebut terjadi. Permasalahan     
perihal produk arsitektur di masa lampau      
dan masa kini yang masih sedikit dalam       
menyinggung "pergerakan" dan bagaimana    
"pergerakan" mampu mempengaruhi fisik    
pengguna. Menilik pada "pergerakan"    
yang terjadi tubuh mampu terbentuk lebih      
baik, baik dari segi physical appearance      
maupun daya tahan imunitas tubuh. 

 
Berkenaan pada permasalahan   

eksisting, fasilitas yang saat ini beroperasi      
masih mengimplementasikan sistem   
bekerja yang lama atau lingkungan bekerja      
yang dikotakan agar pekerja bisa produktif      
dengan duduk diam untuk periode waktu      
yang lama. Sistem bekerja tersebut stagnan      
berorientasi pada pekerja yang ditekan     
agar memunculkan gagasan dalam bekerja     
dan membuahkan hasil yang sesuai target.      
Namun, di era modern saat ini dimana       
dinamika semakin pesat berkembang,    
produktivitas bukan lagi suatu aspek yang      

harus di tekan untuk keluar melainkan      
sebuah aspek dasar penting yang harus      
keluar tanpa terjadi tekanan apapun.     
Artinya tidak lagi pekerja yang mengalami      
tekanan, namun layout pada ruang bekerja      
tersebut yang mengalami penyesuaian    
terhadap dinamika yang terjadi. Hal ini      
yang kemudian ditemukan memiliki    
korelasi terhadap bidang penelitian yang     
memiliki stress rate yang tinggi. (Sumber:      
Forbes 2017) 
 

2. RUMUSAN MASALAH 
A. Bagaimana desain ruang kerja yang     

mampu mengakomodir  
pergerakan? 

B. Bagaimana desain ruang fasilitas    
riset teknologi oseanografi yang    
mampu mengusung “behavior   
modifier” sehingga menciptakan   
efek lingkungan yang mampu    
meningkatkan produktivitas  
penggunanya ? 
 

3. KAJIAN LITERATUR DAN 
PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 
Pada ilmu neuroscience dalam    

memahami bagaimana manusia bergerak,    
otak telah secara otomatis terprogram     
untuk melakukan tingkah laku yang     
berulang dan untuk beradaptasi secara     
cepat terhadap lingkungan. Namun,    
terlepas saat tubuh telah beradaptasi     
terhadap lingkungan, tubuh berhenti untuk     
mengirimkan sinyal sensorik ke otak.     
Sama halnya seperti otak berada pada      
mode otomatis dalam mengontrol tubuh,     
dan memutus ikatan antara otak dan      
gerakan yang sedang dilakukan. Gerakan     
yang berulang mengubah tubuh secara     
fisik pada tingkat sel. Membentuk kembali      
otot dan tulang untuk mengakomodir     
perilaku, hasilnya tubuh akan diadaptasi     
secara sempit terhadap lingkungan.    
(Sumber: Eric Jensen 2001). Duduk terdiam      
sepanjang hari, bahu membungkuk ke     
depan, tulang belakang melengkung    
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dengan beban tumpu tubuh yang semuanya      
dilimpahkan ke kursi. Karena tidak ada      
otot yang digunakan untuk stabilisasi     
tubuh, mereka mengalami kaku dan     
atrophia. Meski saat berdiri, tulang     
belakang akan tetap menjaga    
kelengkungannya dan otot akan meregang.  

 
Berdasarkan pada penelitian yang    

dilakukan Harvard University dalam tema     
Sustainability manusia idealnya duduk    
selama periode waktu dua jam, Selebihnya      
dari itu merujuk pada artikel yang      
diterbitkan Rumah Sakit Siloam    
menyebutkan bahwa duduk dengan    
periode waktu yang lama menyebabkan     
pelemahan otot, gangguan leher dan tulang      
belakang akibat tekanan dalam waktu yang      
lama, Penggumpalan darah di pergelangan     
kaki, varises dan bahkan penurunan fungsi      
otak karena saat duduk dalam periode      
waktu yang lama otak kesulitan dalam      
mendapatkan asupan darah dan oksigen.  

 
Kesalahan implementasi (regular   

behavior) ini yang kemudian menjadi     
dasar adaptasi nilai movement yang     
mengedepankan bangunan sebagai   
sustainable environment yang mampu    
mengikutsertakan, menekankan dan   
meningkatkan tubuh secara keseluruhan    
dan tidak menjadi bangunan yang hanya      
berhenti pada naungan kegiatan    
didalamnya dan estetika. 
 

Pemahaman mendalam mengenai   
permasalahan arsitektural yang terjadi dan     
sebab hal tersebut terjadi. Permasalahan     
perihal produk arsitektur di masa lampau      
dan masa kini yang masih sedikit dalam       
menyinggung "pergerakan" dan bagaimana    
"pergerakan" mampu mempengaruhi fisik    
pengguna. Menilik pada "pergerakan"    
yang terjadi tubuh mampu terbentuk lebih      
baik, baik dari segi physical appearance      
maupun daya tahan imunitas tubuh. 

 
 

Penggunakan jenis furniture atau    
perabot yang mengusung konsep standing     
dan adjustable yang menjadi dasar     
implementasi konsep "movement" yang    
akan berdampak pada tingkat sel sebagai      
body stabilization. Konsep "movement" ini     
menjadi dasar akan konfigurasi ruang     
dalam "interconnection" dimana koneksi    
dan kolaborasi tercipta ketika pergerakan     
antar manusia atau kolega di akomodir.      
Dengan "pergerakan" tersebut akan    
memicu psikologi kognitif yang mengacu     
pada bagaimana manusia secara aktif     
memproses informasi spesifik yang terjadi     
didalam satu lingkungan. 

 
 
 
 
 

4. METODE 
 

A. Tahap Rancangan Kegiatan 
Pada penelitian ini   

dilaksanakan pada bulan Oktober    
tahun 2019, sebagai data    
pembanding dilakukan observasi di    
dua lokasi yang sejenis atau yang      
memiliki bidang yang sejenis.    
Dengan tahap paling awal sebagai     
berikut : 

A. Menentukan topik bahasan. 
B. Mengidentifikasi masalah. 
C. Merumuskan masalah. 
D. Melakukan studi literatur. 
E. Melakukan studi bandin. 
F. Melakukan analisa data 
G. Menulis laporan 

 
B. Ruang Lingkup 

Dari observasi yang   
dilakukan, di tentukanlah variabel    
yang menjadi struktur penilaian    
saat observasi yaitu : 

3 



A. Lingkungan site penunjang   
kerja. 

B. Keamanan 
C. Sistem bekerja dalam   

bidang penelitian 
D. Ruang kerja yang mampu    

mendukung peningkatan  
produktivitas. 

E. Sosial Budaya 
F. Ketersediaan fasilitas yang   

mampu menurunkan tingkat   
stress para peneliti. 

 
 

C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini   

menggunakan teknik pengumpulan   
data dengan studi literatur dan     
observasi langsung ke lokasi yang     
telah di tentukan berdasarkan    
keterkaitan bidang, tingkatan/level   
yang kemudian data tersebut    
didokumentasikan sebagai bukti   
atas observasi yang didasarkan    
pada variabel yang telah    
ditentukan. 

 
 
 

D. Teknik Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan   

teknik analisis data kualitatif yang     
mana dilakukan dengan proses    
coding yakni variabel yang    
ditentukan berdasarkan pada   
rumusan masalah. Yang kemudian    
dianalisis menggunakan metode   
deskriptif kualitatif sehingga   
penghimpunan data dan observasi    
lapangan menjadi mutlak, melalui    
tahapan berikut : 

A. Memeriksa kelengkapan  
data. 

B. Memilah data yang relevan    
untuk digunakan. 

C. Menentukan kualitas  
pengukuran. 

D. Melakukan analisis. 
E. Penafsiran hasil analisis. 

 
5. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bekerja di masa depan,     
produktivitas bukan lagi suatu aspek yang      
harus di tekan untuk keluar melainkan sebuah       
aspek dasar penting yang harus keluar tanpa       
terjadi tekanan apapun. Upaya agar hal      
tersebut dapat diimplementasikan bermula    
dengan konsep “future of work” yang      
mengedepankan poin - poin :  

A. Efektifitas penggunaan ruang 
B. Kolaborasi 
C. Produktivitas 

 
Dari poin penting yang menjadi     

acuan dasar dari kondisi bekerja di masa       
depan tersebut aplikasi desain bangunan     
muncul sebagai hasil dari adanya tiga      
aspek diatas yang kemudian dirumuskan     
menjadi empat aspek yang menjadikan     
syarat tercapainya konsep “Future of     
Work” yakni movement, flexible layout,     
health dan nature. 

 
 

 
A. Movement 

Di dalam dunia modern    
tidak banyak bagian tubuh yang     
melakukan kegiatan bergerak yang    
normal. Merujuk pada penelitian    
seorang biochemist Jack P.    
Callaghan, PhD. Dalam delapan    
jam kerja, manusia menghabiskan    
hampir seharian untuk duduk,    
padahal dalam delapan jam kerja     
manusia sebaiknya hanya duduk    
selama dua jam. Dari penelitian     
tersebut didapatkan bahwa pekerja    
dalam goal jangka panjang harus     
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lebih banyak bergerak daripada    
duduk. 

 
Hal tersebut tidak hanya    

berpengaruh pada physical   
appearance tetapi berpengaruh   
terhadap komposisi vital dalam hal     
kolaborasi dan produktivitas.   
Manusia secara alami mampu lebih     
konsentrasi dan perhatian setelah    
melakukan interaksi yang   
berwawasan antara manusia lain.    
Interaksi positif ini yang akan     
diaplikasikan di dalam desain    
bangunan yang menitik beratkan    
dalam kebahagiaan secara   
keseluruhan. 

 
 
 

B. Flexible Layout 
Dunia ketenagakerjaan  

modern tidak lagi statis, dengan     
pertumbuhan teknologi dan pekerja    
lepas menjadikan desain bangunan    
dan ruang yang fleksibel adalah hal      
yang krusial. Hal ini mampu     
menjaga mood pekerja dan    
berdampak pada kesehatan pikiran    
dan tingkat produktivitas yang    
tinggi. 

 
 
 

C. Health 
Ketika kesehatan dan   

kesejahteraan pengguna menjadi   
perhatian utama dalam desain,    
tingkat produktivitas, kesehatan   
dan kebahagian pengguna akan    
meningkat. Penempatan fasilitas   
camilan kantor di dalam desain     
yang kaya nutrisi dan di     
aplikasikan dengan dorongan agar    
terjadi pertemuan berbasis “walk    
and talk”. Akan meningkatkan nilai     
kolaboratif dalam lingkungan kerja    
sehingga tingkat produktivitas dan    
creativity in space meningkat. 

 
 
 

D. Nature 
Di dalam konsep desain ini     

mengutamakan biophilia concern   
yang mana sebuah tindakan untuk     
menyatu dengan alam. Dalam    
sebuah penelitian dorongan dalam    
diri manusia secara alami untuk     
menyatu dengan elemen alam    
mampu meningkatkan 15%   
produktivitas kerja. dan di    
beberapa penelitian lain tumbuhan    
mampu membantu kesadaran dan    
meningkatkan kesehatan secara   
keseluruhan. 
 
Dalam menumbuhkan sebuah   

produktivitas kerja yang berorientasi pada     
hasil, hal ini lebih mengacu pada      
pengelolaan SDM dengan kondisi lingkup     
kerja sebagai peneliti yang cenderung     
menimbulkan tingkat stress tinggi.    
Manajemen ini berjalan terintegrasi    
dengan fasilitas kerja berbasis health and      
entertainment based yang pada    
implementasinya mengharuskan user   
untuk bergerak, berinteraksi, ternutrisi dan     
berkolaborasi dengan kolega yang menurut     
penelitian dari grup ahli saraf di Mindlab       
International mampu menurunkan 65%    
tingkat stress yang secara otomatis akan      
berdampak pada tingkat produktivitas    
peneliti/pekerja. 
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Gambar 1. Implementasi movement ruang dalam      
dan pergerakan yang bisa dilakukan dalam satu set. 
Sumber: Bagas Bramantyo P 

 
Dengan demikian penggunakan   

jenis furniture atau perabot yang     
mengusung konsep standing and    
adjustable mampu meminimalisir dampak    
negatif dari terlalu banyak duduk. Hal      
senada juga direkomendasikan oleh Dr.     
Edward R. Laskowski, M.D. seorang ahli      
dibidang Physical Medicine and    
Rehabilitation dan profesor di College of      
Medicine, Mayo Clinic yang memberikan     
anjuran untuk bergerak (melakukan    
aktivitas berat) setiap 30 menit,     
menggunakan standing desk atau perabot     
yang tinggi, memberikan alternatif lain     
perihal meeting dengan berjalan. 

 
Perspektif inilah yang kemudian    

membuahkan hasil pada desain yang     
menghilangkan barrier board pada setiap     
meja kerja dan menggantinya dengan     

perabot yang memiliki elevasi yang tinggi,      
namun tetap memiliki kapabilitas untuk     
dilakukan penyesuaian terhadap gerak atau     
posisi yang lebih rendah. Dengan begitu      
berbagai gerakan dapat diakomodir dengan     
baik. 

 
Gambar 2. Standing seat yang digunakan 
memberikan banyak kelebihan serta mampu 
meminimalisir dampak buruk jangka panjang. 
Sumber: Uprightrevolution 

 

 
Gambar 3. Perbedaan bentuk tulang belakang saat 
duduk menggunakan kursi konvensional dengan 
standing seat 
Sumber: www.focaluprightfurniture.com 
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Gambar 4. Desain ruang kerja di puslit yang 
menggunakan standing desk (adjustable). 
Sumber: Bagas Bramantyo P 
 
 

 
Gambar 5. Desain ruang laboratorium penelitian 
dengan menggunakan standing seat dan adjustable 
desk yang akan memudahkan pengguna 
berkebutuhan khusus. 
Sumber: Bagas Bramantyo P 
 

Dengan mengusung standing desk    
dan elevating work spaces mampu     
mengakomodir ruang gerak lebih dan     
menstimulasi otak yang berdampak pada     
stabilitas tubuh. Pengakomodasian ruang    
gerak yang kemudian dapat melakukan     
duduk, berdiri, berlutut, squat, pivot serta      
bersila menjadikan ruang bekerja yang     
mengusung mobilitas tubuh secara    
keseluruhan. Tidak terhenti pada titik     
tersebut, namun ruang gerak yang     
diakomodir tersebut mampu   
menghilangkan batasan kolaborasi dan    

komunikasi antara satu orang dengan     
lainnya.  

 
Ketika batasan tersebut hilang    

peluang kolaborasi yang terjadi semakin     
terbuka sehingga berdampak pada    
meningkatnya produktivitas tiap individu    
pekerja maupun kelompok. 
  

6. KESIMPULAN 
Desain yang merupakan sebuah    

produk dari hasil pemikiran seiring     
berjalannya waktu mengalami   
perkembangan dan tidak jarang menemui     
perubahan bentuk atau arah, namun     
perkembangan tersebut bertujuan untuk    
memberikan penyelesaian masalah yang    
lebih baik. Sama halnya dengan desain,      
otak manusia selalu berkembang setiap     
waktu, dan perkembangan tersebut    
tergantung pada kebiasaan yang dilakukan     
oleh manusia itu sendiri, namun tanpa      
adanya upaya untuk menuntun    
perkembangan tersebut, otak manusia    
justru akan mengalami penyusutan, artinya     
penurunan fungsi otak yang akan berakibat      
pada ketahanan fisik. Otak manusia     
sebagai prosesor dari berbagai data yang      
terjadi di dalam tubuh, baik data visual,       
gerakan, suara dan sebagainya, sejatinya     
perlu untuk selalu stimulasi agar data      
tersebut terus aktif dan otak manusia      
menjadi lebih aktif sehingga kemampuan     
motorik yang ada tidak mengalami     
penurunan, akibat dari   
kemudahan-kemudahan yang diberikan di    
era modern yang datang bersama dengan      
akibat. 
 

Desain ini mengacu pada    
peningkatan ruang kerja yang mendukung     
agar pekerja/peneliti mampu lebih fokus     
dan produktif tanpa stress level yang      
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tinggi, artinya para pekerja/peneliti mampu     
menjadi kreatif di tempatnya. 
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