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Abstrak 
 

Sidoarjo dikenal dengan Kota UMKM karena memiliki 206.745 UMKM dan Kota Dengan 

Pebisnis Pemula Terbanyak ke-2 di Jawa Timur. Namun, jumlah UMKM yang aktif hanya 

sekitar 7.000 UMKM. Perlu adanya pembinaan khusus terhadap UMKM yang tidak aktif lagi 

agar kembali bangkit, apalagi didukung dengan Kominfo akan membawa UMKM Sidoarjo 

Go Digital. Sebagai bisnis pemula, banyak usaha rintisan (startup) yang telah berhasil di kota 

ini. Namun sangat disayangkan beberapa warga sidoarjo yang memilih menumpang di co-

working space milik Surabaya, karena di kota ini belum terdapat sebuah wadah untuk saling 

berkolaborasi untuk berbagi pengetahuan maupun ide bisnis. Hal inilah yang membuat 

beberapa bisnis di Sidoarjo kurang berkembang / tidak aktif lagi. Adanya tren startup serta 

pengembangan UMKM memunculkan permintaan sebuah tempat untuk menjalankan usaha 

rintisan yang masih rentan ini. Sebagai arsitek tentu harus memahami kebutuhan kota nya. 

Kota Sidoarjo memang membutuhkan fasilitas co-working space untuk menunjang bisnis 

yang ada dan sebagai tempat berkolaborasi dan berbagi pengetahuan. Didukung dengan 

peraturan daerah yang ingin meningkatkan perekonomian daerah dan pemerintah yang 

mendorong teknik pembangunan hemat energi, maka dari itu perancangan coworking space 

hemat energi ini bertujuan untuk memberikan wadah untuk berkolaborasi dan berbagi ide 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sidoarjo dengan fasilitas ruang kerja yang nyaman, 

sehat, fleksibel, dan terjangkau. 

 

Kata Kunci - Berkolaborasi, Coworking space, Hemat Energi, UMKM, Startup 

  

Abstract 
 

Sidoarjo is known as the City of MSME because it has 206,745 MSME and The City With 

the 2nd Most Beginner Businessman in East Java. However, the number of active MSME is 

only around 7,000 MSME. There needs special guidance for MSME that are no longer active 

so that they can rise again, let alone supported by the Ministry of Communication and 

Informatics to bring Sidoarjo MSME to Go Digital. As a startup business, there have been 

many successful startups in this city. However, it is very unfortunate that some Sidoarjo 

residents choose to go in Surabaya's coworking space, because there is no place in this city 

to collaborate with one another to share knowledge or business ideas. This is what makes 

some businesses in Sidoarjo less developed / inactive. The trend of startups and develop 

MSME demands a place to run this vulnerable startup. As an architect, of course you must 

understand the needs of his city. Sidoarjo city does need coworking space facilities to support 

existing businesses and as a place to collaborate and share knowledge. Supported by local 

regulations that want to improve the regional economy and the government that encourages 

energy saving development techniques, the design of this energy saving coworking space 

aims to give a place to collaborate and share ideas to meet the needs of the Sidoarjo 

community with comfortable, healthy, workspace facilities. flexible, and affordable. 

 

Keyword - Collaborate, Coworking space, Energy Saving, Micro Small and Medium 

Enterprises, Startup 

  

 

 



PENDAHULUAN 

Sidoarjo merupakan salah satu 

kabupaten di Jawa Timur dengan tingkat 

pengangguran tertinggi. Sebagai kota 

urban yang berkembang pesat, 

diperlukan solusi yang tepat untuk 

mengatasi permasalahan tersebut. 

Namun dibalik itu, Sidoarjo mempunyai 

sisi positif yaitu memiliki potensi yang 

sangat tinggi untuk berkembang di era 

ini, apalagi dengan banyaknya startup 

yang sukses didirikan di kota ini. Kepala 

Dinas Koperasi UMKM Sidoarjo, M Edi 

Kurniadi menjelaskan tidak hanya 

startup, terdapat pula sekitar 206.745 

UMKM di Sidoarjo. Namun UMKM 

yang aktif hanya sekitar 7.000. Maka 

dari itu UMKM yang tidak aktif ini harus 

dapat dikembangkan kembali agar dapat 

berkembang seperti UMKM yang telah 

berhasil di luar sana. 

Sebagai arsitektur tentunya 

memiliki peranan penting dalam 

memfasilitasi sarana dan prasarana bagi 

masyarakat Sidoarjo dalam memenuhi 

kebutuhan Kota. Adanya tren startup ini 

terutama dalam bidang teknologi 

informasi dan digital dan target 

pengembangan UMKM memunculkan 

permintaan akan sebuah tempat untuk 

menjalankan usaha rintisan yang masih 

rentan serta memiliki keterbatasan 

sumber daya, disisi lain membutuhkan 

fasilitas yang kondusif dan memadai. 

Dapat disimpulkan bahwa saat 

ini belum terdapat suatu wadah yang 

mampu memberi fasilitas untuk saling 

bertemu,berkolaborasi, mengembangkan 

ide-ide bisnis kreatif di Sidoarjo. Para 

muda mudi pun memilih menumpang di 

coworking space di Surabaya. 

Keberadaan fasilitas yang mampu 

mendukung tumbuh kembang ide bisnis 

dari masyarakat Sidoarjo ini sangat 

penting sekali, apalagi dihadapkan pada 

revolusi industri 4.0 dimana anak - anak 

muda dituntut lebih kreatif dalam 

berkarya agar tidak kalah bersaing 

dengan kota lainnya. Hal inilah yang 

menjadi peluang didirikannya 

Coworking Space di Kabupaten Sidoarjo 

dengan fasilitas prasarana yang lengkap 

dengan teknologi masa kini. Didukung 

dengan Program RPJMD tentang visi 

meningkatkan perekonomian daerah, 

maka pelaku harus dapat saling 

berkolaborasi dan menciptakan strategi 

baru untuk mengembangkan bisnis 

tersebut, tingginya tingkat pengangguran 

dan biaya operasional gedung pun 

memberikan hambatan pagi para pelaku 

bisnis yang kurang dalam segi finansial.  

Maka dengan adanya 

perancangan coworking space hemat 

energi ini adalah untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat Sidoarjo, dimana 

fasilitas ini dapat menjadi tempat untuk 

berkumpul, berkolaborasi, dan 

mengembangkan ide untuk suatu karya 

atau bisnis, dapat menunjang UMKM 

dan Startup di Sidoarjo dan dapat 

menciptakan bisnis yang sukses dan 

memajukan perekonomian Sidoarjo, 

serta merancang coworking space 

dengan pendekatan hemat energi untuk 

mengurangi konsumsi energi yang tinggi 

sesuai dengan anjuran pemerintah. 

Karena dengan bekerja di satu area, 

maka konsumsi energi yang digunakan 

akan lebih rendah. Hal ini juga akan 

berdampak baik bagi kesehatan dan 

lingkungan. 

 

IDENTIFIKASI DAN 

PERNYATAAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

dijelaskan, maka terdapat rumusan 

masalah yaitu : 

1. Bagaimana rancangan coworking 

space yang dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat Sidoarjo? 

2. Bagaimana rancangan coworking 

space yang dapat menunjang 

UMKM dan Bisnis Startup di 

Sidoarjo? 



3. Bagaimana rancangan coworking 

space yang mengimplementasikan 

pendekatan hemat energi? 

 

RUANG LINGKUP DISKUSI 

Berikut merupakan ruang lingkup 

diskusi atas batasan dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

1. Perancangan ini berfokus untuk 

menjadi wadah bagi pelajar, 

mahasiswa, freelancer, calon 

enterpreneur, enterpreneur, startup, 

UMKM, dll yang membutuhkan 

fasilitas ini untuk bertemu, 

berkolaborasi, dan mengembangkan 

idenya untuk hal lain atau 

mengembangkan bisnis dan 

menciptakan bisnis baru. 

2. Berfokus kepada perancangan co-

working space hemat energi dengan 

memberikan fasilitas ruang kerja 

yang nyaman, sehat, fleksibel dan 

terjangkau untuk mendukung 

produktivitas warga Sidoarjo. 

 

MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat bagi peneliti : 

a. Peneliti dapat menjadi lebih peka 

terhadap kebutuhan masyarakat. 

b. Peneliti dapat mencari solusi atas 

permasalahan yang ada. 

2. Manfaat bagi masyarakat Sidoarjo : 

a. Masyarakat dapat menggunakan 

fasilitas co-working space di kota 

nya sendiri. 

3. Manfaat bagi lembaga pendidikan 

tinggi : 

a. Penelitian ini dapat membantu 

meningkatkan eksistensi bagi 

Universitas. 

 

METODOLOGI 

Metodologi yang dilakukan melalu 

beberapa tahapan yaitu : 

1. Proses Pendahuluan, dimana 

diawali dengan mencari isu 

tentang kebutuhan kota Sidoarjo 

untuk ditetapkan menjadi sebuah 

proyek perancangan ini. 

2. Konsepsualisasi 

Tindakan ini diawali dengan 

mengetahui karakter lokasi, 

karakter objek, dan karakter 

pelaku untuk mencapai konsep 

dasar 

3. Analisa Tapak dan Bangunan 

Tindakan ini dimulai dari 

menganalisa tapak yang telah 

dipilih dan analisa bangunan 

sebagai tahap awal perancangan 

4. Penerapan Konsep 

Tindakan ini dilakukan dengan 

mencari ide bentuk dan 

transformasinya. Penerapan 

pendekatan juga dilakukan pada 

tahap ini. Kemudian membahas 

konsep arsitektural pada 

bangunan yang dirancang 

5. Hasil Rancangan 

Tahap akhir yaitu menghasilkan 

produk rancangan co-working 

space. 

 

PEMBAHASAN 

Aksi 

Berdasarkan pemenuhan kebutuhan 

masyarakat Sidoarjo serta program 

pemerintah tentang meningkatkan 

perekonomian daerah, meningkatkan 

kualitas dan standart pelayanan 

pendidikan yang memadai, dan tentang 

penerapan hemat energi pada sebuah 

bangunan, maka aksi dalam hal ini 

adalah Perancangan. Dengan judul : 

Perancangan Co-working Space dengan 

Pendekatan Hemat Energi di Sidoarjo. 

 

Fungsi 

Fungsi dari perancangan ini adalah untuk 

memenuhi kebutuhan warga Sidoarjo 

terutama anak muda akan hadirnya 

fasilitas co-working space di kotanya 

sendiri, untuk menunjang startup dan 

UMKM untuk meciptakan bisnis yang 



dapat memajukan perekonomian dan 

untuk upaya mendukung hemat energi. 

 

Lokasi 

Berada di Jl.Kh. Ali Mas.ud, Pagerwojo, 

Sidoarjo, Jawa Timur 

- Luas Lahan : 1,8 Ha 

- Arah hadap : Barat Laut 

- GSB : 4m 

- KDB : 60 % x 18.000 = 10.800 m² 

- KLB : 18.000 x 1,2 = 21.600 m² 

- KDH : 18.000 x 10% = 1800 m² 

- JL : KDB / KLB = 21.600 : 10.800 

= 2 lantai 

 

 
Gambar 1. Lokasi Site 

Sumber : Google Maps 

 

Lokasi berada di pusat kota, dekat 

dengan museum MPU Tantular, dekat 

dengan SMA, SMK, dan Universitas, 

kawasan strategis yang mendukung 

target pasar yang diperlukan bangunan. 
 

 

Gambar 2. Batas Site 

Sumber : Google Maps 

 

Pendekatan Hemat Energi 

Hemat energi dalam arsitektur 

berlandaskan pada pemikiran 

“meminimalkan penggunaan energi 

tanpa membatasi atau merubah fungsi 

bangunan, kenyamanan, maupun 

produktivitas penghuninya” dengan 

memanfaatkan sains dan teknologi 

mutakhir secara aktif. Untuk pendekatan 

hemat energi dalam coworking space 

dapat optimal mendukung kegiatan 

milenial masa kini sesuai dengan trend 

energi terbarukan masa kini. 

 

1. Penggunaan Sun Shading, untuk 

mengurangi panas langsung ke 

dalam bangunan 

2. Lansekap, desain pepohonan 

dilingkungan bangunan utuk 

menciptakan suhu sejuk di dalam 

site 

3. Bangunan dibuat terbuka, agar 

penghawaan alami dapat masuk 

ke dalam bangunan 

4. Penggunaan Elemen air, elemen 

air dan lansekap yang baik dapat 

membantu menurunkan suhu 

panas di dalam site serta bunyi 

elemen air dapat memberikan 

efek tenang dan segar 

5. Penggunaan panel surya sebagai 

upaya penghematan energi 

listrik. 

 

Karakter Obyek 

1. Coworking space sebagai tempat 

bekerja sekaligus berkolaborasi 

dengan sesama pengguna lainnya. 

Merupakan budaya kantor terbuka 

dimana penggunanya dapat 

berinteraksi, berbagi ilmu satu sama 

lain. Suasana di coworking space 

biasanya tidak formal, sehingga 

memberikan atmosfir kerja yang 

nyaman dan berdampak positif serta 

dapat meningkatkan produktivitas 

kerja. 



2. Coworking mempunyai sifat untuk 

berkolaborasi, komunitas, 

komunikasi, keterbukaan, dan 

kreatifitas. 

 

Karakter Pelaku 

1. Startup & umkm : menjadikan 

coworking space sebagai sarana 

untuk mengembangkan kapasitas 

bisnis sambil bekerja di coworking 

space. Mempunyai sifat bekerja 

keras dan bertanggung jawab. 

2. Freelancer : menjadikan coworking 

space sebagai tempat yang murah 

didapatkan untuk area kerja yang 

fasilitasnya terpenuhi, sekaligus 

suasana kerja tidak seperti kantor, 

apalagi bagi mereka yang tidak 

punya kantor. Mempunyai sifat 

yang fleksibel. 

3. Pegawai dan eksekutif : menjadikan 

coworking space sebagai sarana 

untuk bertemu satu sama lain, 

dengan klient, maupun bekerja di 

coworking space dengan suasana 

yang berbeda. Mempunyai sifat 

ramah, pekerja keras, komunikatif, 

kreatif. 

4. Pelajar atau mahasiswa : 

menjadikan coworking space 

sebagai tempat berkumpul, 

mengerjakan tugas atau kerja 

sambilan dan menciptakan 

kolaborasi. Mempunyai sifat yang 

edukatif, kreatif, fleksibel, ramah, 

komunikatif. 

 

Karakter Lokasi 

Sidoarjo dikenal dengan sebutan 

kota industri dan kota dengan berbagai 

potensi yang berkembang pesat, beriklim 

tropis basah dan kering. Sidoarjo ini 

merupakan daerah strategis dekat 

dengan kota besar misalnya Surabaya. 

Sidoarjo sendiri disebut kota UMKM 

dan kota dengan pebisnis pemula 

terbanyak ke 2 di Jawa Timur. Tingkat 

produktivitas di kota ini juga sangat 

tinggi sehingga memungkinkan untuk 

dibangun coworking space di kota ini 

guna memenuhi kebutuhan masyarakat 

nya. 

 

Konsep Dasar 

“Morning Spirit” 

Sebuah rancangan co-working space 

hemat energi dirancang dengan konsep 

“morning spirit” dengan tujuan 

mengkampanyekan bekerja lebih pagi 

dengan semangat pagi. Co-working 

space ini dirancang lengkap dengan 

fasilitas yang mendukung kegiatan 

sebelum bekerja di pagi hari seperti 

menikmati suasana sarapan di foodcourt 

diiringi angin sejuk dari pepohonan di 

pagi hari. 

 

Transformasi Bentuk 

 

 
 

 

 
Gambar 3 Transformasi Bentuk 

Sumber : Pribadi 

 

Hal yang mendasari transformasi bentuk 

adalah 3 form persegi yang saling 

terkoneksi. 3 hal ini menjadi sebuah 

kesatuan yang solid. 

 



Untuk transformasi tatanan massa dan 

zoning adalah sebagai berikut : 
 

 
Gambar 4 Transformasi Tatanan Massa 

Sumber : Pribadi 

 

Konsep Perancangan  

 Pencahayaan 

Gambar 5. Pencahayaan 

Sumber : Pribadi 

 

Untuk orientasi bangunan 

diutamakan menghadap ke barat 

laut (menghadap jalan utama). 

Untuk area bangunan yang 

terkena sinar matahari diberi sun 

shading agar cahaya tidak 

langsung masuk ke dalam 

bangunan.  

 

 View Pada Tapak 

Gambar 6. View 

Sumber : Pribadi 

 

Entrance menghadap best view 

(barat laut) dengan memberikan 

vocal point di area barat daya 

agar dapat menarik pengunjung 

masuk ke dalam bangunan. 

 

 Kebisingan 

Gambar 7 Kebisingan 

Sumber : Pribadi 

 

Meletakkan area publik di bagian 

depan, semi publik ditengah dan 

area yang privat di bagian 

belakang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 8 Zoning 

Sumber : Pribadi 

 

 

 

 



 Struktur 

Menggunakan 

struktur foot 

plat dengan 

ukuran kolom 

1 x 1 meter 

dan jarak per 

kolom yaitu 10 

meter 

 
 

 
Gambar 9 Denah Struktur 

Sumber : Pribadi 

 

 Bangunan  

Terdapat 2 pengguna bangunan 

yaitu pengguna tetap dan 

pengguna tidak tetap. Pengguna 

tetap meliputi : pimpinan, 

pengelola, administrasi, dan 

servis. Untuk pengguna tidak 

tetap meliputi : member, dan 

pengunjung (pelajar, mahasiswa, 

freelancer, startup, anggota 

UMKM, pelaku bisnis, calon 

pebisnsi, dll yang membutuhkan 

area ini). 

 

 Fasilitas Bangunan 
Bangunan ini dirancang dengan 

kategori midsize and big 

community. Bangunan ini 

memberikan kapasitas yang 

sangat banyak yaitu 250 orang 

untuk area coworking space. 

Untuk jam buka coworking space 

ini adalah setiap hari dimulai dari 

pukul 06.00 pagi sampai 09.00 

malam. Fasilitas yang tersedia 

seperti : lobby, full speed wifi, 

indoor dan outdoor workspace, 

meeting room, book zone, relax 

area, workshop room, 

auditorium, fotocopy and print 

area, prayer room, toilet, cafe, 

pantry, garden, dan parking area. 

 

 Material 

Menggunakan banyak material 

kayu sebagai finishing bangunan, 

hal ini dimana kayu memberikan 

konsep hangat terhadap 

bangunan dan memberikan 

dekorasi cantik pada bangunan. 

Kayu dimanfaatkan sebagai sun 

shading pada bangunan. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10 Material 

Sumber : Data Pribadi 

 

Menggunakan kaca low 

emisivity dimana mampu 

meredam panas matahari namun 

tidak menghalangi atau 

mengurangi intensitas cahaya, 

serta menggunakan material batu 

bata untuk dindingnya dengan 

finishing cat tembok. 
 

Hasil Rancangan 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11 Site Plan 

Sumber : Pribadi 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 12 Lay Out Plan Lt 1 

Sumber : Pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13 Lay Out Plan Lt 2 

Sumber : Pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14 Lay Out Plan 3D 

Sumber : Pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 15 Sirkulasi Lt 1 

Sumber : Pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 16 Sirkulasi Lt 2 

Sumber : Pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 17 Landscape 

Sumber : Pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 18 Utilitas 

Sumber : Pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 19 Arah Barat Laut 

Sumber : Pribadi 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 20 Arah Barat Daya 

Sumber : Pribadi 

 

 
Gambar 21 Arah Tenggara 

Sumber : Pribadi 

 

 
Gambar 22 Arah Timur Laut 

Sumber : Pribadi 

 

3D Eksterior

 
Gambar 23 Eskterior 

Sumber : Pribadi 

 

 

 

 

 
 

Gambar 24 Eskterior 

Sumber : Pribadi 

Gambar 25 Area Bazzar Outdoor 

Sumber : Pribadi 

 

Area Bazzar Outdoor guna mendukung konsep 

morning spirit yang diterapkan pada 

perancangan ini. 

 

3D Interior 

 
Gambar 26 Interior Coworking Space 

Sumber : Pribadi 

 

 
Gambar 27 Interior Coworking Space 

Sumber : Pribadi 

 

 



 
Gambar 28 Office Room 

Sumber : Pribadi 

 

 
Gambar 29 Talk Zone 

Sumber : Pribadi 

 

 
Gambar 30 Coworking Space Outdoor 

Sumber : Pribadi 

 

 
Gambar 31 Self Pantry 

Sumber : Pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 32 Book Zone 

Sumber : Pribadi 

Gambar 33 Relax Area 

Sumber : Pribadi 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan studi, analisa serta konsep 

pada perancangan ini, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perancangan coworking space ini 

dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat sidoarjo akan hadirnya 

ruang kolaborasi, ruang event, dan 

kantor sewa dengan fasilitas yang 

nyaman, kondusif, sehat, terjangkau 

untuk para pengunjung dengan 

menghadirkan taman outdoor  dan 

area bazzar dimana warga sidoarjo 

memang sangat menyukai kehadiran 

taman di kota ini, mengingat 

sedikitnya taman yang ada di 

Sidoarjo. 

2. Perancangan coworking space ini 

menerapkan prinsip arsitektur hemat 

energi dimana penerapan hemat 

energi terletak pada orientasi, ruang 

mengalir, penggunaan sollar cell 

untuk sebagian sumber kebutuhan 

listrik, menggunakan double glass 

untuk meminimalisir penggunaan 

lampu, digunakannya sun shading, 

dan penataan lanscape lainnya. 
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