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ABSTRAK 

 

Pada era modern seperti saat ini kehidupan masyarakat tidak akan dapat 

dipisahkan dari adanya proses bersosialisasi atau berkolaborasi dalam melakukan 

berbagai hal. Perkembangan yang ada pada setiap aspek dari bebagai bidang 

menjadikan persaingan menjadi semakin ketat dan mempengaruhi individu untuk 

bersaing dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Coworking space 

menjadi sebuah gaya baru dimana ruang ini bukan hanya dapat dijadikan sebagai 

ruang kerja tetapi juga dapat menjadi ruang yang dapat memudahkan bagi setiap 

individu untuk saling bertukar ide dan gagasan. Studi tentang konstruksi sosial 

Koridor Coworking Space di kalangan anak muda di Kota Surabaya dilakukan 

menggunakan metode pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan wawancara mendalam terhadap sembilan orang informan yang termasuk 

sebagai anak muda yang ada di Kota Surabaya yang sering memanfaatkan fasilitas 

Koridor Coworking Space dengan menggunakan pedoman wawancara dan 

observasi lapangan. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis data 

kualitatif dan menggunakan paradigma konstruktivisme. 

Terdapat beberapa konstruksi yang dibentuk oleh anak muda di Kota 

Surabaya mengenai Koridor Coworking Space diantaranya yang pertama Koridor 

Coworking Space dimaknai sebagai wadah untuk berkumpulnya anak-anak muda 

kreatif yang ada di Kota Surabaya, lalu yang kedua dimaknai sebagai tempat yang 

memiliki banyak spot foto yang bagus dan instagramable, dan yang terakhir 

dimaknai sebagai tempat untuk belajar dan mengerjakan tugas. Koridor Coworking 

Space dapat dengan bebas diakses oleh siapapun dan menjadikan tempat ini sebagai 

sarana yang dapat mendukung terciptanya interaksi dari setiap individu untuk dapat 

berkolaborasi menghasilkan inovasi-inovasi baru. 

 

Kata Kunci: Ruang Kerja, Konstruksi Sosial, Anak Muda, Koridor Coworking 

Space  
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ABSTRACT 

 

In the modern era such as the present life of society will not be separated 

from the process of socializing or collaborating in doing various things. Existing 

developments in every aspect of various fields make competition more stringent 

and influence individuals to compete and adapt to existing developments. 

Coworking space becomes a new style where this space can not only be used as a 

workspace but also can be a space that can make it easy for each individual to 

exchange ideas and ideas. The study of the social construction of the Koridor 

Coworking Space among youth in Surabaya was carried out using a qualitative 

approach, the data collection technique was carried out with in-depth interviews 

with nine informants who were included as youth in Surabaya who often utilize the 

Koridor Coworking Space facility by using interview and field observation 

guidelines. The analysis technique used is qualitative data analysis techniques and 

uses the constructivist paradigm. 

There are several constructions formed by youth in Surabaya regarding the 

Koridor Coworking Space including the first Koridor Coworking Space is 

interpreted as a forum for gathering of creative youth in the city of Surabaya, then 

the second is interpreted as a place that has a lot of good photo spots and 

instagramable, and the last is interpreted as a place to learn and do assignments. 

The Koridor Coworking Space can be freely accessed by anyone and makes this 

place a means that can support the creation of interaction from each individual to 

collaborate to produce new innovations. 

 

Keywords: Work Space, Social Construction, Youth, Koridor Coworking Space 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan 

rahmat dan karuniaNya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

Konstruksi Sosial Koridor Coworking Space di Kalangan Anak Muda di Kota 

Surabaya. Pembuatan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir sebagai 

syarat untuk meraih gelar Sarjana di Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. 

Penelitian ini mengkaji tentang konstruksi sosial dari anak muda yang ada 

di Kota Surabaya mengenai koridor coworking space. Ketertarikan peneliti 

mengangkat tema ini berawal sari karena pembahasan mengenai coworking space 

masih menjadi barang baru dan belum banyak diteliti dari sisi disiplin ilmu 

sosiologi. Selain itu peneliti tertarik pada potensi sektor ekonomi kreatif yang mulai 

berkembang di Indonesia. Peneliti merasa studi konstruksi sosial dapat menjadi 

pisau analisis yang baik dalam memanfaatkan potensi partisipasi masyarakat dalam 

perkembangan sektor ekonomi kreatif yangada di Indonesia. 

Peneliti sepenuhnya sadar bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, 

maka peneliti dengan terbuka menerima saran dan kritik dari pembaca demi 

perbaikan skripsi kedepannya. 

Akhir kata, peneliti sangat berharap agar tulisan ini dapat memberikan 

manfaat kepada pembaca serta turut memberikan sumbangsih dalam bentuk ilmu 

yang terkait dengan konstruksi sosial. 

 

Surabaya, 6 Juli 2020 
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