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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kota Surabaya sejak akhir tahun 2015 telah menjadi salah satu kota yang 

gencar melakukan pengembangan mengenai pemanfaatan teknologi dalam 

kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam hal ini pemanfaatan teknologi dapat 

dilihat menjadi sesuatu hal yang dapat membawa perubahan yang positif dalam 

masyarakat khususnya di Kota Surabaya. Menjadikan Kota Surabaya menjadi 

tempat bagi anak muda untuk dapat lebih produktif dengan karya-karya atau inovasi 

yang akan dimunculkan. Didasarkan pada keyakinan akan potensi yang dimiliki 

anak muda yang ada di Kota Surabaya telah banyak disediakan fasilitas yang 

mendukung bagi terciptanya iklim digital di dalam masyarakat (tekno.kompas.com, 

diakses 04 Mei 2019). Kota Surabaya dengan segala potensinya menunjukkan 

adanya antusiasme dalam mengembangkan sektor-sektor ekonomi kreatif yang 

dimana hal tersebut sebagian besar dimotori oleh anak-anak muda. Dengan 

melakukan penguatan pada sektor-sektor berbasis pengetahuan dan  kreativitas 

dapat menumbuhkan optimisme di dalam masyarakat (Cahyo et al, 2013).   

Pada era yang modern seperti sekarang ini kehidupan didalam masyarakat 

tentunya tidak akan dapat dipisahkan dari adanya proses bersosialisasi ataupun 

berkolaborasi dalam melakukan berbagai hal salah satunya yakni di bidang bisnis. 

Terkait dengan semakin berkembangnya aspek-aspek yang ada pada setiap bidang 

yang menjadikan semakin ketatnya persaingan yang ada juga turut mempengaruhi 

individu untuk dapat bersaing dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang 

ada. Coworking space menjadi sebuah gaya baru yang menjadikannya bukan hanya 

sekedar berbagi ruang kerja tetapi juga ruang yang dapat memudahkan individu 

untuk saling bertukar ide dan gagasan satu sama lain. Coworking space adalah 

termasuk  tren baru dalam dunia kerja yang ada di Indonesia dimana hal ini sudah 

lama menjamur di Amerika, Eropa, dan negara Asia yang lain (Perdana et al, 2015). 

Coworking space merupakan sebuah tempat kerja bersama yang ditujukan untuk 

dapat digunakan oleh sebagian besar orang seperti halnya freelancer. Adanya hal  
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tersebut sedikitnya memiliki pengaruh terhadap peningkatan keterampilan dan 

pemberdayaan yang ada di perkotaan (Gandini, 2015). 

Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan disusun berdasarkan 

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 

327/KTPS/M/2002 mengenai Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang. 

Perencanaan mengenai tata ruang di perkotaan didefinisikan sebagai upaya 

merencanakan pemanfaatan potensi dan ruang perkotaan dan juga pengembangan 

infrastruktur pendukung yang digunakan untuk mengakomodasi kegiatan sosial 

ekonomi yang ingin dilaksanakan (Jamaludin, 2017). Perkembangan startup dan 

usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) di beberapa daerah menjadikan jumlah 

penyedia ruang kerja bersama atau coworking space di Indonesia terus mengalami 

kenaikan. Berdasarkan catatan pada tahun 2016 jumlah coworking space di 

Indonesia hanya ada 45 bangunan. Sedangkan untuk pada tahun 2018 sudah 

mengalami peningkatan yang sangat signifikan di angka 200 bangunan meningkat 

400 persen (bisnis.tempo.co, diakses 12 Maret 2019). Kota Surabaya memiliki 

perkembangan coworking space terbilang cukup pesat, karena perkembangan ini 

sejalan dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah Kota 

Surabaya. hal ini juga termasuk dengan dukungan yang diberikan dalam upaya 

menjadikan surabaya sebagai smart city (ekonomi.bisnis.com, 20 Maret 2019). 

Industri ekonomi digital di Indonesia juga terbilang cukup menggeliat ditandai 

dengan munculnya beberapa perusahaan rintisan yang berbasis aplikasi. Terdapat 

setidaknya 2.215 startup di Indonesia dan menjadikan Indonesia menempati posisi 

kelima sebagai negara dengan jumlah startup terbesar (startupranking.com, diakses 

16 Januari 2019). 

Pada umumnya coworking space yang ada memiliki kesan yang homey  

dengan ruangan yang di dalamnya telah diberikan beberapa fasilitas penunjang 

seperti layanan internet, serta ruang kerja yang fleksibel dan akses hingga 24 jam 

per hari. Disisi lain coworking space dapat menawarkan sesuatu yang bisa untuk 

memudahkan bagi setiap orang yang ingin beraktivitas di dalamnya dan juga 

memungkinkan setiap kelompok di dalamnya dapat melakukan kolaborasi bersama 
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secara lebih efektif dan juga positif. Dalam hal ini ditemukan bahwasannya 

coworking space dapat membantu seseorang untuk dapat meningkatkan rasa 

percaya dirinya, dan juga mampu meningkatkan tingkat kreativitas yang dimiliki 

dengan kemungkinan dapat dengan mudahnya kolaborasi terjadi antara satu dengan 

yang lain (deskmag.com, diakses 14 Januari 2019).  

Walikota Surabaya meresmikan Koridor Coworking Space di lantai 3 

gedung ex-siola yang berada di Jalan Tunjungan Surabaya. Pembangunan fasilitas 

ini dimaksudkan untuk dapat mewadahi anak muda yang ada di Kota Surabaya 

dalam upaya mengembangkan industri kreatif. Koridor Coworking Space 

merupakan sebuah tempat yang dimaksudkan sebagai ruang kerja bersama yang 

memiliki tujuan untuk dapat menjadi tempat bagi anak muda untuk dapat berinovasi 

dan berkolaborasi (koridor.space, diakses 12 Maret 2019). Coworking space 

merupakan sebuah wujud baru tipologi perkantoran yaitu rental office yang 

mengadopsi perkembangan cara kerja yang menjadi lebih fleksibel. Hal tersebut 

didasari dengan pola hubungan dari pekerja yang terus berubah hingga pada cara 

kerja berbasis networking seperti sekarang ini (Utami, 2017). Ekonomi kreatif 

menjadi salah satu sektor yang diandalkan dalam bidang ekonomi kedepannya. 

Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) merupakan badan non kementrian Indonesia yang 

mempunyai fokus lebih kepada kegiatan ekonomi kreatif di Indonesia. Kemudian 

banyak bermunculan startup kreatif dan pendiri komunitas kreatif sebagai 

fenomena baru dalam berbisnis. Munculnya startup kreatif dan penggiat komunitas 

kreatif yang mengalami peningkatan membuat kota-kota besar di Indonesia 

membangun sarana yang dapat digunakan untuk berinovasi dan berkolaborasi 

dalam upaya pengembangan kreativitas dan inovasi (Sari, 2018). 

Kebutuhan akan hadirnya coworking space di kota-kota yang ada di 

indonesia kedepannya mungkin akan terus bertambah seiring dengan banyaknya 

manfaat yang didapatkan. Dengan adanya fasilitas tersebut dapat mempermudah 

bagi sebagian orang untuk dapat dengan lebih fleksibel dalam menyelesaikan 

berbagai keperluan dan juga bisa menjadi tempat yang sempurna untuk 
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meningkatkan jaringan dengan bertemu dengan orang-orang baru didalamnya 

(ofiskita.com, diakses 06 Januari 2019).  

Sebelumnya pernah dilakukan sebuah penelitian mengenai coworking space 

sebagai ruang publik yang berpengaruh pada produktivitas kerja dengan judul “Co- 

Working Space di Yogyakarta (dengan menggunakan metode psikologi lingkungan 

untuk menciptakan suasana bahagia)”. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh 

Utami (2017) terfokus pada lebih kearah psikis individu bagaimana kondisi 

emosional seseorang individu dalam memanfaatkan adanya coworking space, 

sedangkan pada penelitian ini terfokus pada pemaknaan dan pemanfaatan secara 

umum coworking space bagi anak-anak muda.  

Penelitian lain yang terfokus pada coworking space juga dilakukan oleh Sari 

(2018) yang berjudul “Ruang Coworking Untuk Kolaborasi Kreatif Pada Pusat 

Komunitas Kreatif di Purwokerto”. Perbedaan penelitian ini yakni fokus mengkaji 

mengenai pengembangan sarana yang mendukung kreativitas dan produktivitas, 

sedangkan dalam penelitian ini fokus kepada fungsional terkait dengan pemaknaan 

dan pemanfaatan coworking space secara umum.  

Pada penelitian ini, peneliti memilih Kota Surabaya terkait dengan 

banyaknya bermunculan ruang publik yang mendukung dan memfasilitasi 

kreativitas dan inovasi. Coworking space mulai meningkat di kota-kota besar di 

Indonesia seperti di Yogyakarta dan Pontianak, begitu pula dengan di surabaya 

keberadaannya mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan ada banyak 

faktor yang mempengaruhi meningkatnya jumlah coworking space yang ada di 

Kota Surabaya mulai dari banyaknya bisnis-bisnis baru yang mulai muncul dan juga 

adanya dukungan dari Pemkot Surabaya dengan tujuan mewadahi anak-anak muda 

yang memiliki kreativitas. Realitas kehidupan dari anak-anak muda di Kota 

Surabaya menarik minat peneliti untuk mengkaji pemaknaan coworking space di 

kalangan anak muda di Surabaya (ekonomi.bisnis.com, diakses 20 Maret 2019). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana konstruksi sosial Koridor Coworking Space bagi anak muda di 

Kota Surabaya ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dialektika 

pemahaman yang terdapat pada anak muda yang ada di Kota Surabaya terkait 

dengan coworking space khususnya dalam penelitian ini yakni Koridor Coworking 

Space. Penelitian ini menjelaskan proses individu dalam memaknai coworking 

space dalam kehidupannya sehari-hari. Lalu dalam proses objektivasi adalah fase 

dimana individu mengalami pertarungan makna antara pandangan awal mengenai 

coworking space seperti pada umumnya dengan kondisi yang ada pada Koridor 

Coworking Space. Dan pada akhirnya Koridor Coworking Space mengalami 

pemaknaan baru oleh individu dalam proses internalisasi.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian akan menjadi berharga jika memberikan manfaat tidak 

hanya bagi peneliti tetapi juga bagi pihak lain. Manfaat dari penelitian ini antara 

lain: 

1.4.1 Manfaat Akademik 

 Secara akademik penelitian ini memberikan manfaat pengetahuan 

gambaran secara komprehensif mengenai fungsi dan peran Koridor Coworking 

Space di Kota Surabaya sehingga dapat menambah wawasan dalam disiplin 

Sosiologi Perkotaan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Memberikan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat atau lembaga 

pemerintahan utamanya Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Surabaya terkait 

dengan perencanaan pembangunan dan pemanfaatan coworking space dalam 

meningkatkan produktivitas dan kreativitas. Memperkaya kajian yang bertema 
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konstruksi sosial tentang coworking space menurut pandangan anak muda bagi 

akademisi khususnya FISIP Universitas Airlangga.  

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan untuk mencari pembaharuan dari penelitian-

penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya sebagai perbandingan dan juga kajian. 

Topik penelitian sebelumnya tidak jauh berbeda dari topik penelitian ini yakni 

tentang coworking space yang mempengaruhi emosional individu dan kaitannya 

dengan produktivitas yang dilakukan oleh Valentina Kris Utami dengan judul 

“Coworking Space di Yogyakarta (dengan menggunakan metode psikologi 

lingkungan untuk menciptakan suasana bahagia)” penelitian ini menggunakan 

metode psikologi lingkungan dengan observasi lapangan. 

 Hasil penelitian tersebut diperoleh hasil sebagai berikut, (1) Kecamatan 

Umbulharjo adalah wilayah yang sesuai dengan kebutuhan site coworking space 

karena Kecamatan Umbulharjo memiliki fungsi administrasi kota. (2) pada 

perancangan tapak diperhatikan secara serius mengenai bagaimana akses, posisi 

akses masuk kendaraan, dan juga penempatan innercourt. (3) penataan ruang 

diperhatikan dengan cermat dengan tujuan agar dapat mendukung munculnya 

komunikasi dari antar pengguna. Coworking space diharapkan menjadi sesuatu hal 

semacam lingkungan binaan, dengan pemberian pengaturan baik dalam tatanan 

ruang maupun suprasegmen gaya pembangunan dapat memunculkan suasana 

bahagia melalui stimulan-stimulan yang dihadirkan (Utami, 2017). 

 Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Valentina Kris Utami dengan 

penelitian ini adalah penelitian Valentina Kris Utami yang dimana fokus penelitian 

ini pada lebih kearah psikis individu bagaimana kondisi emosional seseorang 

individu dalam memanfaatkan adanya coworking space, sedangkan pada penelitian 

ini terfokus pada pemaknaan dan pemanfaatan secara umum coworking space bagi 

anak-anak muda.  
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Penelitian lain yang juga meneliti mengenai coworking space adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Leny Indah Sari yang berjudul “Ruang Coworking 

Untuk Kolaborasi Kreatif Pada Pusat Komunitas Kreatif di Purwokerto”. Hasil 

penelitian menunjukkan pusat komunitas kreatif berada pada wilayah yang dimana 

terdapat banyak kegiatan-kegiatan kreatif disekitarnya yang dilakukan dan wilayah 

tersebut terpilih karena ada pada jalan arteri primer kota. Adanya sarana coworking 

space sebagai pusat komunitas menjadi sebuah dukungan dalam upaya 

pengembangan kegiatan kreatif dari masyarakat dan memberi kesempatan bagi 

siapapun untuk dapat produktif. Kolaborasi dan sharing menjadi kegiatan yang 

muncul di dalam coworking space bekerja sama dengan orang baru dapat membuat 

seseorang mempunyai jaringan baru dan bisa juga sampai memunculkan ide-ide 

baru. Pengembangan dan pembangunan telah coba diselesaikan oleh pemerintah 

daerah dan memberi bukti bahwasannya perkembangan kreativitas yang terjadi di 

masyarakat perlu untuk diwadahi (Sari, 2018). 

Perbedaan penelitian yang telah dilakukan oleh Leny Indah Sari dengan 

penelitian ini ada pada fokus yang mengkaji mengenai pengembangan sarana yang 

mendukung kreativitas dan produktivitas, sedangkan dalam penelitian ini fokus 

kepada fungsional terkait dengan pemaknaan dan pemanfaatan coworking space 

secara umum.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Yuswan Aryadi dengan judul 

“Coworking Space di Kota Pontianak”. Penelitian ini mengkaji dari disiplin bidang 

arsitektur dengan hasilpenelitian yang memperlihatkan bahwa coworking space 

memiliki 3 fungsi utama bagi para pengusaha muda yang ada yakni sebagai kantor 

untuk disewa, layanan informasi kerja dan juga tempat kerja yang rekreatif. 

Fasilitas penunjang yang ada didalamnya seperti halnya ruang kerja bersama, ruang 

privat, kerja tim, rapat, seminar, workshop, display, office suplay dan ruang hobi. 

Fasilitas yang ada dibuat dengan maksud untuk dapat memunculkan rangsangan 

dari kreatifitas, semangat kerja para freelancer maupun pengusaha muda yang 

berasal dari berbagai disiplin ilmu berbeda. Pada analisisnya ditemukan adanya 4 

pelaku pada coworking space yang dikategorikan menjadi 3 pelaku utama dan 1 
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pelaku tambahan yaitu dari pengelola. Pelaku yang ada pada coworking space di 

kota pontianak ini adalah freelancer bidang sastra, bidang grafis, dan bidang 

informasi dan teknologi. Didalamnya juga terdapat pelaku-pelaku lain seperti 

halnya pengusaha yang bergerak di bidang jasa dan lain sebagainya. Pada akhirnya 

ditarik kesimpulan mengenai kriteria loka perancangan coworking space yang 

diupayakan untuk berada dipusat kota, daerah pemukiman dan pendidikan dengan 

mahasiswa yang kemungkinan bekerja secara freelance yang menjadi salah satu 

target (Aryadi, 2017). 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Yoseph Liem dan Reginaldo 

Christophori Lake dengan judul “Pemaknaan Ruang Terbuka Publik Taman 

Nostalgia Kota Kupang”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif 

dengan pengumpulan data melalui survei, wawancara, pengamatan, pemetaan dan 

dokumentasi visual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Taman Nostalgia masih 

belum dapat dikatakan responsif karena alasan tidak dapat menjadi wadah untuk 

ditemukannya hal-hal baru atau ide-ide baru. Sedangkan sebagai ruang publik yang 

mempunyai makna Taman Nostalgia menjadi ruang publik yang demokratis. Dalam 

hal akses taman ini masih belum dapat untuk diakses bagi orang-orang lanjut usia 

dan anak-anak dibawah lima tahun. Pemaknaan ruang publik ini bisa berubah 

karena perubahan pemanfaatan dan pemaknaan tempat tersebut (Liem dan Lake, 

2018). 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Markus F. Peschl & Thomas 

Fundneider dengan judul “Spaces Enabling Game-Changing And Sustaining 

Innovations: Why Space Matters For Knowledge Creation And Innovation”. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam dan 

observasi untuk mengidentifikasi pengetahuan inti. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa inovasi adalah pengetahuan dan proses kognitif yang sangat canggih. 

Wawasan kunci dari ruang yang memungkinkan sebagai tempat munculnya inovasi 

harus dilihat melalui proses pengamatan yang mendalam. Ini menjadi titik tolak 

bagi suatu proses pengetahuan dengan kenyataan bahwa lebih banyak ruang, lebih 

banyak kemungkinan yang akan muncul. Wadah seperti itu disebut sebagai ruang 
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yang memungkinkan dalam memegang dan mengolah proses penciptaan sebuah 

pengetahuan. Ruang yang memungkinkan perubahan dan mempertahankan suatu 

inovasi (Peschl dan Fundneider, 2013). 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Salvador Bueno, Gonzalo Rodriguez-

Baltanas dan M. Dolores Gallego dengan judul “Coworking Spaces: A New Way of 

Achieving Productivity”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif 

dengan survei berbasis web untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Dijelaskan 

bahwasannya masih sedikit ditemukan penelitian yang secara spesifik mengamati 

mengenai coworking space dan penelitian ini dimaksudkan untuk menyelidiki 

faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan produktivitas di coworking space. 

Secara keseluruhan ditemukan bahwasannya coworking space cocok menjadi 

tempat untuk memulai kegiatan kolaboratif dengan tujuan untuki menghasilkan 

kegiatan yang produktif. Ada beberapa fasilitas yang ditawarkan didalamnya 

setidaknya itu dapat membantu memunculkan adanya interaksi sosial, relasi yang 

baru dan juga pengetahuan baru yang didapatkan setelah sharing dengan orang lain. 

Dalam hal ini freelancer, pengusaha dan institusi dapat mengambil manfaat dari 

temuan yang dihasilkan ini untuk mempromosikan coworking space dalam upaya 

menciptakan koneksi dan juga jaringan kolaboratif. Pada penelitian ini juga 

ditemukan bahwa peningkatan interaksi yang terjadi dari para pelaku didalamnya 

dapat mempengaruhi kesuksesan dan juga produktivitas yang ada. Hal-hal yang 

berkaitan dengan hal ini dapat membantu untuk menunjukkan kelebihan dan juga 

kekurangan yang ada di coworking space di dalam upaya pengembangan sesuatu 

atau cara yang baru dalam berbisnis (Bueno, Rodriguez-Baltanaz dan Gallego, 

2018). 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Clay Spinuzzi dengan judul “Working 

Alone, Together: Coworking as Emergent Collaborative Activity”. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada penelitian ini telah dilihat 

bagaimana seseorang secara kolektif mendefinisikan dan menafsirkan aktivitas 

kolaborasi yang muncul melalui pembicaraan mereka. Rekan kerja disini 

merupakan bukan sebuah produk konkret seperti peralatan bangunan, akan tetapi 
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sebuah hal yang berkaitan dengan layanan yang disediakan oleh pemilik dari ruang 

tersebut yang secara tidak langsung telah menyediakan ruang dimana setiap orang 

dapat bertemu dengan rekan kerja barunya yang kemudian mereka dapat 

membentuk sebuah jaringan terkait dengan kegiatan yang mereka lakukan dengan 

terlibat dalam interaksi peer to peer. Hal ini pada saat ini masih memiliki definisi 

yang samar memungkinkan adanya konfigurasi yang berbeda dan akibatnya adalah 

saat ini kita dapat melihat banyak perbedaan kontradiksi terkait dengan objek, aktor, 

dan juga hasil dari kolaborasi yang dilakukan oleh mereka selanjutnya kita dapat 

memeriksa implikasi untuk bagaimana menerapkan teori terhadap aktivitas 

kolaboratif yang muncul (Spinuzzi,2012). 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Fatimah Aria Utami dengan judul 

“Konstruksi Sosial Masyarakat Mengenai Perpustakaan Desa di Surabaya”. 

penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan paradigma 

konstruktivistik. Dengan menggunakan teori konstruksi sosial dari Berger & 

Luckmann. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang gemar untuk 

berkunjung ke perpustakaan desa memiliki proses internalisasi dan eksternalisasi 

yang berdeba diantara satu dengan yang lain. Internalisasi yang dialami meliputi 

proses sosialisasi terlebih dahulu dan ada juga yang tanpa melewatinya. Sosialisasi 

yang terjadi diantaranya yaitu sosialisasi primer oleh lingkungan sekunder dan 

sosialisasi sekunder yang dilakukan oleh keluarga. Aktivitas yang dikembangkan 

di dalam perpus antara lain yaitu membaca, belajar, bermain, mengobrol dan 

berkumpul dan ini merupakan bentuk eksternalisasi yang dilakukan oleh 

masyarakat yang memakai perpustakaan. Aktivitas yang terbentuk pada pengguna 

perpustakaan desa a) aktivitas sosial meliputi berkumpul dengan teman, mengobrol 

bersama petugas, bermain dan b) aktivitas kultural yaitu membaca buku, belajar, 

mengerjakan tugas. Aktivitas ini yang mengungkap makna yang lalu membentu 

tipikasi berdasarkan sudut pandang masyarakat dalam memaknai perpustakaan desa 

bagi kehidupannya (Utami, 2016). 
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Penelitian lain yang dilakukan oleh Fithri Muta’afi & Pambudi Handoyo 

dengan judul “Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Penderita Kusta”. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teori teori konstruksi 

sosial dari Berger & Luckmann. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya 

proses konstruksi sosial yang ada di masyarakat Desa Dalpenang terhadap penderita 

kusta dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain terkait dengan informasi 

yang didapat dari adanya sosialisasi dan juga peran media, sebuah pedoman yang 

dijadikan acuan hidup yang diperoleh dari sebuah hadist tertentu dan juga hasil dari 

pengalaman yang didapatkan setelah bersama dengan penderita atau mantan 

penderita kusta. Masyarakat yang pada awalnya memiliki pengetahuan awal 

bersama yang menyebutkan bahwa penyakit ini adalah sebuah kutukan yang 

didapat setelah seseorang melakukan dosa besar karena melanggar aturan adat yang 

ada, melalui tahap objektivasi pada akhirnya menciptakan sebuah realitas subjektif 

yang baru yang berbeda dengan apa yang sebelumnya dipahami oleh 

masyarakat.dan pada akhirnya muncul konstruksi sosial yang baru dari masyarakat 

terhadap penderita kusta walaupun tidak semua masyarakat yang memiliki 

pengetahuan baru tersebut (Muta’afi & Handoyo,2015).  

Penelitian lain yang dilakukan oleh M. Nur Budi Prasojo dengan judul 

“Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Alam Gunung Merapi: Studi Kualitatif 

Tentang Kearifan Lokal Yang Berkembang di Desa Tlogolele Kecamatan Selo 

Kabupaten Boyolali”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif etnografi 

dengan menggunakan teori konstruksi sosial dari Berger & Luckmann. Hasil 

penelitian ini memperlihatkan bahwa konstruksi sosial masyarakat terhadap alam 

gunung merapi dapat dilihat dalam beberapa aspek yaitu lelaku, wisik, makhluk 

spiritual, dan Mbah Sunan Bogor. Masyarakat melihat keberadaan gunung merapi 

sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari dan bukan sebagai ancaman tetapi 

sebagai suatu berkah dari yang maha kuasa. Dan diimplementasikan dalam berbagai 

kegiatan diantaranya tradisi ritual. Dan konstruksi sosial ini berhubungan dengan 

konsep kearifan lokal Jawa memayu hayuning bawana. Dengan artian bahwa alam 

merupakan sahabat, kesadaran sosial dan juga kepasrahan (Prasojo,2015). 
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Dari penelitian yang telah dilakukan diatas lebih banyak yang membahas 

mengenai konstruksi sosial dalam persepsi masyarakat secara umum dan tidak 

banyak ditemukan penelitian mengenai coworking space yang ditinjau dari sisi 

sosiologis. Pada penelitian pertama menjelaskan pemanfaatan coworking space 

berkaitan dengan kondisi psikis seseorang. Penelitian kedua menjelaskan mengenai 

pengkajian terhadap fasilitas yang dapat mendukung produktivitas dan kreativitas. 

Penelitian ketiga mengenai pemaknaan ruang publik meliputi tujuan pemanfaatan 

dan juga aksesbilitas dari ruang publik tersebut. Penelitian keempat menjelaskan 

mengenai pemanfaatan ruang yang memungkinkan untuk terciptanya inovasi dan 

segala kemungkinan-kemungkinan yang ada. Penelitian kelima mengenai 

konstruksi sosial terkait pemanfaatan fasilitas perpustakaan dengan melihat pada 

aspek proses internalisasi dan eksternalisasi mengenai makna dari masing-masing 

individu. Penelitian keenam menjelaskan tentang konstruksi sosial yang 

ditunjukkan oleh masyarakat dengan konsep kearifan Jawa lokal. Sehingga dalam 

penelitian ini peneliti ingin menggunakan fokus lain yang dikonstruksikan oleh 

anak muda mengenai ruang dalam hal ini coworking space. Karena anak muda yang 

terlihat dominan dalam penggunaan dan pemanfaatan coworking space khususnya 

di Surabaya. 

1.5.2 Kerangka Teori 

Dalam proses analisis yang akan dilakukan terkait dengan permasalahan 

yang terjadi peneliti akan menggunakan dua teori yakni teori Konstruksi Sosial dari 

Peter L. Berger dan Thomas Luckmann sebagai teori utama dan teori Keruangan 

milik Henri Lefebvre sebagai teori pendukung. Pemilihan kedua teori ini sudah 

sesuai untuk menganalisa rumusan masalah dan juga topik yang ada. Pemilihan 

teori Peter L. Berger dan Thomas Luckmann digunakan untuk menjawab 

bagaimana konstruksi sosial koridor Coworking Space di kalangan anak muda di 

Kota Surabaya, sedangkan teori Henri Lefebvre digunakan untuk melihat 

bagaimana akses dan jaringan sosial yang ada di dalam Koridor Coworking Space. 
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1.5.2.1 Teori Konstruksi Sosial 

Teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann (1990) adalah bagian dari 

teori sosiologi kontemporer yang berisi mengenai pemahaman bahwasannya 

kenyataan dimunculkan secara sosial, dan juga kenyataan dan pengetahuan menjadi 

istilah kunci dalam proses pemahamannya. Teori konstruksi sosial adalah 

pengembangan dari fenomenologi secara lebih aplikatif. Teori konstruksi sosial 

lebih mengedepankan tentang interaksi antar individu. Kenyataan sosial diartikan 

layaknya suatu hal implisit yang terjadi di sebuah pergaulan sosial. Bagi Berger dan 

Luckmann kenyataan dibangun secara sosial yang berasal dari kehidupan sehari-

hari, cara bagaimana masyarakat mengorganisasikan pengalamannya dan secara 

khusus mengenai dunia sosialnya. Oleh Berger ditekankan bahwasannya aktor 

memiliki makna yang subjektif, rasional dan bebas dalam artian yang tidak 

ditentukan secara mekanik. Aktivitas dari seorang manusia seharusnya dapat 

dimengerti sebagai suatu yang mempunyai makna bagi aktor dan juga masyarakat. 

Kenyataan oleh Berger dimaknai sebagai suatu kualitas yang ada dalam fenomena-

fenomena yang telah diakui keberadaannya sendiri dan tidak tergantung terhadap 

kehendak daripada manusia. Sementara itu pengetahuan yaitu kepastian mengenai 

fenomena-fenomena bahwa itu nyata adanya dan mempunyai karakter yang 

spesifik. 

Kenyataan sosial terbentuk melalui intersubyektivitas yang di dalamnya ada 

tiga proses dialektika simultan. Pengetahuan tentang kenyataan sosial dapat 

diartikan yakni segala hal yang ada kaitannya dengan bagaimana masyarakat 

memberi penghayatan pada kehidupannya meliputi aspek kognitif, psikomotoris, 

emosional dan juga intuitif . kenyataan sosial pada kehidupan sehari-hari diketahui 

sebagai sebuah rangkaian yang continuum dari beragam tipifikasi. Realitas yang 

ada dalam kehidupan sehari-hari manusia adalah hasil dari sebuah proses konstruksi 

sosial yang terjadi atas tiga tahap yaitu proses eksternalisasi, proses objektivasi, dan 

proses internalisasi (Berger dan Luckmann, 1990). Masyarakat adalah sebagai 

kenyataan objektif sekaligus kenyataan subjektif. Dilihat sebagai kenyataan 

objektif, individu ada diluar diri manusia dan berhadap hadapan dengannya. 
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Sedangkan dilihat sebagai kenyataan subjektif individu ada  didalam masyarakat 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan seperti halnya individu merupakan 

pembentuk masyarakat dan juga sebaliknya masyarakat juga merupakan 

pembentuk individu. Masyarakat sebagai kenyataan subjektif terjadi dengan 

pelembagaan dan legitimasi. Pelembagaan yang ada merupakan konsekuensi dari 

aktivitas yang dibuat oleh individu dan terjadikarena tidak adanya dunia sendiri 

yang mereka miliki dan diharuskan untuk membangunnya sendiri (Berger dan 

Luckmann, 1990).  

Produk sosial yang merupakan produk dari aktivitas manusia tercipta dari 

eksternalisasi. Ekternalisasi merupakan proses manusia dalam melakukan 

penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia. Proses 

eksternalisasi adalah suatu kenyataan yang dimana kenyataan ini dialami secara 

sadar oleh manusia, meliputi kondisi saat beraktivitas seperti bekerja dan juga 

kondisi dari lingkungan sekitar. Eksternalisasi adalah proses pencurahan kedirian 

manusia secara intens dan terus menerus ke dalam dunia, baik itu aktivitas fisik 

maupun aktivitas mental. Sudah menjadi keharusan bahwa manusia selalu 

mencurahkan dirinya ke tempat dimana dia berada (Berger dan Luckmann, 1994). 

Dalam kaitannya dengan konstruksi sosial Koridor Coworking Space di 

kalangan anak muda di Kota Surabaya yaitu terlihat pada gambaran pengetahuan 

awal anak muda yang ada di Kota Surabaya terhadap apa itu coworking space. 

Coworking space yang dalam bahasa indonesia memiliki arti yakni ruang kerja 

bersama menjadi sebuah gaya baru dalam hal dunia kerja. Selanjutnya muncul 

pemikiran dialektis mengenai kenyataan yang terjadi pada individu yang masih 

belum benar-benar mengerti mengenai apa itu coworking space yang merupakan 

masih menjadi sesuatu yang baru dan belum terlalu banyak ditemui khususnya di 

Kota Surabaya. 

Masyarakat merupakan produk dari manusia. Dunia yang diproduksi oleh 

manusia mendapatkan sifat realitas objektif (Berger dan Luckmann, 1994). 

Objektivasi merupakan proses manusia mulai menyesuaikan diri dan 

memanifestasikan dirinya ke dalam produk kegiatan manusia yang ada, dimana 
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dalam hal ini aktivitas yang dilaksanakan memunculkan pola dan kemudian di 

lembagakan. Objektivasi adalah hasil dari eksternalisasi yang lalu mendapatkan 

sifat objektif, yaitu dimana kenyataan dalam kehidupan adalah melewati proses 

pembiasaan dan pelembagaan kemudian dimengerti sebagai realitas objektif. Pada 

tahapan ini Berger mengemukakan bahwa masyarakat adalah suatu realitas objektif 

(Berger dan Luckmann, 1990). 

Objektivasi yang terjadi bisa dilihat dari bagaimana pandangan awal yang 

dimiliki oleh anak muda yang ada di Kota Surabaya yang mengalami sedikit 

perbedaan yang dimana perbedaan tersebut dipengaruhi oleh pengetahuan dan juga 

pengalaman yang telah mereka miliki setelah mereka berkunjung dan mencoba 

memanfaatkan fasilitas yang ada di Koridor Coworking Space.  

Masyarakat diketahui sebagai kenyataan subjektif yang diciptakan lewat 

internalisasi. Internalisasi diartikan sebagai sebuah pemahaman atau penafsiran 

individu yang dilakukan secara langsung terkait peristiwa objektif yang ada sebagai 

upaya penangkapan makna. Internalisasi merupakan proses penyerapan kembali 

realitas yang sudah di objektivasi ke dalam kesadaran tiap individu sehingga 

subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosialnya. Dan pada tahapan ini 

individu mengidentifiksikan dirinya dengan lembaga, organisasi atau institusi 

sosial tempat ia menjadi bagian atau anggota di dalamnya. Berger pada tahap ini 

mengemukakan bahwa masyarakat adalah suatu realitas subjektif (Berger dan 

Luckmann, 1990). 

Pada tahap ini pandangan baru dimunculkan oleh anak muda yang ada di 

Kota Surabaya mengenai apa itu coworking space setelah mereka mencoba untuk 

datang berkunjung ke Koridor Coworking Space. Dimana pandangan anak muda 

yang ada di Kota Surabaya terhadap Koridor Coworking Space ternyata memiliki 

perbedaan dengan definisi umum dari sebuah coworking space itu sendiri. 
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1.5.2.2 Teori Keruangan 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai teori dan konsep yang akan 

digunakan untuk dapat menjawab permasalahan penelitian atau fenomena yang 

terjadi, peneliti menggunakan teori milik Henri Lefebvre tentang Keruangan. 

Dalam karyanya “The Production of Space” Levebvre ingin mengubah pandangan 

dari hal-hal yang ada di dalam ruang menuju ke produksi aktual ruang itu sendiri. 

Perlu sedikit mengubah arah fokus dari yang semula produksi menuju reproduksi. 

Aspek kunci yang terdapat pada argumen Levebvre yang kompleks dimulai dari 

yang pertama praktik ruang, yang didalamnya termasuk tentang produksi dan 

reproduksi ruang. Presentasi ruang yaitu ruang yang sebagaimana dimaknai oleh 

kaum elite masyarakat sebagai acuan dan dimaksudkan untuk tujuan mencapai dan 

memelihara dominasi. Representasi ruang telah mendominasi hingga pada ruang 

representasional. Perbedaan ada pada jika representasi ruang adalah ciptaan 

kelompok yang dominan, ruang representasional muncul akibat pengalaman hidup 

manusia (Ritzer, 2012). 

Levebvre berargumen bahwa jenis ruang baru dapat dilihat secara sekilas 

melalui kontradiksi-kontradiksi ruang abstrak. Ruang abstrak merupakan ruang 

yang didominasi, dikendalikan ruang otoriter. Negara disini mempunyai peran yang 

lebih dari sekedar faktor-faktor ekonomi pada pelaksanaan kekuasaannya terhadap 

ruang abstrak meskipun pelaksanaan kekuasaan yang ada itu tidak terlihat jelas atau 

tersembunyi. Ruang diferensial menjadi jenis ruang baru yang dimana jika pada 

ruang abstrak terlihat ingin mengendalikan dan menghomogenisasi setiap individu 

dan segala hal, ruang diferensial lebih kepada menunjukkan mengenai perbedaan 

dan kebebasan dari pengendalian. Ruang diferensial juga mengembalikan seperti 

semula mengenai apa yang telah dipisahkan pada ruang abstrak. Ruang dapat 

memerankan berbagai peran di dalam lingkup dunia sosioekonomi, diantaranya 

dapat memerankan salah satu dari kekuatan produksi (seperti pabrik-pabrik, 

peralatan maupun mesin-mesin). Selanjutnya ruang dapat diposisikan sebagai suatu 

komoditas yang sangat luas untuk dikonsumsi (misalnya seseorang yang sedang 

berlibur mengunjungi daereah wisata). Lalu ruang memiliki fungsi secara politis 
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sebagai fasilitas dalam upaya pengendalian sistem. Ruang juga dapat menjadi 

wadah yang mewadahi reproduksi hubungan-hubungan reproduktif dan hak milik 

(contohnya komunitas dengan perumahan yang memiliki gerbang dan perumahan 

kumuh bagi kaum miskin). Dan yang terakhir ruang dapat memiliki bentuk suatu 

superstruktur yang tampak netral tetapi menyembunyikan hal-hal yang muncul 

justru jauh dari netral (Ritzer, 2012).  

Salah satu kontribusi terpenting dari “The Production of Space” yaitu 

mengenai peran sebuah ruang, peran spasialisasi dalam kehidupan manusia dan 

bagaimana pengambil alihan wacana yang terjadi di dalamnya. Secara sosial ruang 

dipergunakan sebagai sarana penunjang dalam meraih dan menciptakan kontrol. 

Ruang di konstruksi sebagai sarana pemikiran dan juga tindakan. Pada awal dari 

buku “The Production of Space” Lefebvre (1991) terfokus pada persoalan 

bagaimana pemunculan konsep ruang melalui konstruksi dan struktur ilmu 

pengetahuan oleh peradaban barat. 

 Menurut Lefebvre ruang diproduksi secara sosial kepada ruang yang 

terbentuk melalui pikiran individu. Istilah produksi oleh Lefebvre berhubungan 

dengan produksi sosial yang di dalamnya mencakup aspek keruangan. Produksi 

yang dimaksud disini merupakan sebuah proses dari banyaknya keragaman karya 

yang dihasilkan bukan produksi dalam sisi produksi barang atau jasa. Lefebvre turut 

memberikan pengaruh terhadap konsepsi ruang dalam perspektif Marxian. Ruang 

disini bukan lagi hanya dipandang sebagai kapital, namun ruang juga di pandang 

sebagai relasi produksi yang tidak akan bisa berjalan tanpa adanya ruang dan ruang 

merupakan sebuah entitas dinamis yang terus di produksi. Ruang yang di 

konseptualisasi menjadi sebuah wacana adalah merupakan ruang itu sendiri. Secara 

terstruktur, ruang di jelaskan menjadi sebuah abstraksi dan oleh para ilmuwan 

seperti, arsitek, ahli planologi, insinyur sipil, pemegang kebijakan, pemerintah. 

Abstraksi yang dilakukan secara intens mengenai wacana pada akhirnya 

menjadikan ruang runtuh kedalam representasi dan wacana mengenai ruang hanya 

akan memunculkan kemungkinan mengenai persoalan ruang di praktikkan secara 

verbal dan melalui representasi bahasa dan sistem tanda (Lefebvre, 1991). 



 IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

18 
 

SKRIPSI KONSTRUKSI SOSIAL KORIDOR... AHMAD NAHRUL B. 

Ruang sosial terbentuk oleh adanya sebuah tindakan sosial baik hal tersebut 

dilakukan secara pribadi maupun kolektif. Terkait mengenai makna pada 

bagaimana sebuah ruang spasial dikonsepsikan oleh individu yang mengisi dan 

menghidupkan ruang yang ada tersebut itu  merupakan hasil dari tindakan sosial 

yang dilakukan. Produksi ruang sosial erat kaitannya dengan bagaimana praktik 

spasial direalisasikan dengan persepsi atas lingkungan (environment) yang 

dihasilkan dari adanya jaringan (networks) yang menghubungkan aktivitas-

aktivitas sosial seperti kehidupan pribadi, waktu luang dan juga pekerjaan. Hal 

tersebut dijelaskan sebagai relasi yang memiliki sifat dialektis antara ruang (spasial 

dan sosial) yang hidup, ruang yang dikonsepsikan dan ruang yang dipersepsikan 

atau yang dijelaskan dengan “tiga rangkaian konseptual atas ruang” (Lefebvre, 

1991). 

Bagaimana suatu ruang sosial dihasilkan adalah apa yang kemudian 

dijelaskan oleh tiga rangkaian konseptual atas ruang yang dijelaskan Lefebvre. Tiga 

rangkaian konseptual atas ruang yang dimaksud adalah sebagai berikut. 

1. Praktik Spasial (Spatial Practices) 

Berpedoman pada produksi dan reproduksi hubungan spasial yang terjadi 

antara objek dan produk. Kontinuitas produksi ruang sosial dan 

kohesivitasnya menjadi hal yang dijamin keberlangsungannya. Ruang sosial 

adalah termasuk didalamnya adanya keterlibatan dari setiap individu yang 

memiliki hubungan atau keterkaitan dengan kepemilikan atas ruang 

tersebut. Dalam penelitian ini melihat praktik spasial berdasarkan 

bagaimana akses dan juga pemakaian atas ruang yang ada. 

2. Representasi Ruang (Representations of Space) 

Representasi terhadap ruang ada kaitannya dengan pola hubungan produksi 

dan tatanan yang memiliki tujuan untuk memaksakan suatu pola hubungan 

tertentu atas “pemanfaatan” suatu ruang. Representasi-representasi yang 

dihasilkan oleh ruang tertentu dapat menjadi beragam dan hal-hal tersebut 

merujuk terhadap suatu ruang yang telah “dikonsepsikan”. Dalam penelitian 

ini melihat representasi ruang berdasarkan bagaimana keadaan yang ada di 
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Koridor Coworking Space dan apa yang membuat tempat ini menjadi sesuai 

bagi anak-anak muda kreatif yang ada di Kota Surabaya. 

3. Ruang Representasional (Representational Space) 

Ruang representasional merujuk kepada ruang yang secara realita “hidup” 

(lived space) dan memiliki hubungan secara nyata terhadap beragam bentuk 

pencitraan dan juga simbol yang memiliki keterkaitan dengannya. 

Termasuk dengan bagaimana individu-individu yang ada didalam dan 

memanfaatkan ruang tersebut saling berinteraksi dan berkomunikasi 

melalui berbagai hal baik itu praktik maupun bentuk visualisasi lain yang 

ada di ruang tersebut. Dalam penelitian ini melihat ruang representasional 

berdasarkan bagaimana interaksi yang ada di tempat ini sehingga 

memungkinkan pada akhirnya dapat dipersepsikan bahwa Koridor 

Coworking Space ialah ruang yang sesuai untuk anak-anak muda kreatif 

yang ada di Kota Surabaya. 

Bagi Lefebvre modernisme telah memunculkan beragam kontradiksi 

termasuk kontradiksi yang bersifat spasial. Akan tetapi tekanan yang muncul dan 

terus menerus menekan dapat melahirkan berbagai macam atau keberagaman 

konsespsi “ruang abstrak” sebagai hal alternatif yang ditawarkan atas upaya 

pemakaian ruang “bersama” dengan kata lain kontradiksi yang muncul atas 

“produksi ruang” terus menerus memunculkan “perlawanan atas upaya untuk 

menghegemonisasikan praktik penggunaan, kepemilikan, dan rasa yang dipunyai 

atas ruang tertentu yang dihuni oleh suatu masyarakat” (Lefebvre, 1991). 

Lefebvre menjelaskan bahwa ruang sosial merupakan suatu hal yang 

tercipta dari suatu tindakan sosial yang terjadi, yang dimana itu dilakukan baik oleh 

individu secara pribadi ataupun dilakukan secara kolektif. Produksi ruang memiliki 

keterkaitan dengan bagaimana praktik spasial diwujudkan dengan persepsi atas 

lingkungan yang tercipta dari suatu jaringan yang menghubungkan aktivitas sosial 

seperti contohnya kehidupan pribadi, waktu luang, ataupun pekerjaan. Dari 

penjelasan ini peneliti coba untuk menggunakan teori ini dalam rangka untuk dapat 
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menemukan informasi terkait akses dan juga jaringan sosial yang ada di Koridor 

Coworking Space.  

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Paradigma Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimaksudkan 

agar peneliti dapat memahami fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek 

penelitian. Metode kualitatif ditujukan agar mandapatkan data yang mendalam dari 

yang masih samar dan dapat mendapatkan makna yang terkandung dalam suatu 

fenomena. Makna merupakan data yang sebenarnya ada, yang pasti dan merupakan 

suatu nilai di balik apa yang tampak (Afifuddin, 2009). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan konstruksi sosial dari Peter L 

Berger dan Thomas Luckmann. Konstruksi sosial masyarakat adalah salah satu 

gejala sosial yang sulit untuk dipahami dengan hanya berdasarkan pada apa yang 

diucapkan dan dilakukan seseorang, karena dari setiap apa yang diucapkan dan 

dilakukan oleh seseorang sering kali memiliki makna atau pandangan tertentu. 

1.6.2 Konsep Sentral 

Pada penelitian ini akan dibahas mengenai konstruksi sosial Koridor 

Coworking Space oleh kalangan anak muda yang ada di Kota Surabaya. Terdapat 

tiga konsep penelitian yang ada pada studi ini, yaitu: 

1. Konstruksi Sosial 

Konstruksi sosial menurut Berger dan Luckmann (1990) lebih 

mengedepankan mengenai interaksi antar individu. Kenyataan di bangun 

secara sosial melalui pengalaman di kehidupan sehari-hari, secara khusus 

bagaimana masyarakat mengorganisasikan pengalaman yang mereka miliki. 

Realitas yang ada dalam kehidupan sehari-hari individu merupakan dampak 

dari proses konstruksi sosial yang terjadi atas tiga tahap yaitu proses 

eksternalisasi, proses objektivasi, dan proses internalisasi. Konstruksi sosial 

masyarakat merupakan satu dari sekian banyak gejala sosial yang sangat 

sulit untuk dapat dipahami dengan hanya di dasarkan pada apa yang di 
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ucapkan dan apa yang di lakukan seseorang karena sering kali hal tersebut 

memiliki makna atau pandangan lain. 

2. Anak Muda 

Dalam studi ini, anak muda yang dimaksud adalah individu yang ada pada 

rentang usia 17-30 tahun yang aktif menggunakan dan memanfaatkan 

Koridor Coworking Space baik itu dalam komunitas ataupun individu itu 

sendiri. 

3. Coworking Space 

Coworking space merupakan sebuah wadah yang dipergunakan sebagai 

tempat ruang kerja bersama yang bertujuan menjadi tempat berinovasi dan 

berkolaborasi dalam upaya pengembangan kreativitas dan produktivitas. 

Coworking space di tujukan sebagai wadah bagi pengembangan industri 

kreatif. 

1.6.3 Setting Sosial 

Lokasi penelitian yang akan dilakukan berada di salah satu coworking space 

yang pada saat ini menjadi hal baru yang berkembang secara cukup pesat khusunya 

di Kota Surabaya. Coworking space yang ada di Kota Surabaya keberadaannya 

tersebar hampir ke seluruh penjuru Kota Surabaya. Coworking space ini sendiri 

menjadi tempat dan wadah bagi anak-anak muda baik secara individu maupun 

komunitas untuk melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan inovasi dan 

kreativitas dalam proses produktif.  

Penentuan lokasi pada Koridor Coworking Space yang terletak di Kota 

Surabaya dengan memiliki beberapa pertimbangan dari peneliti. Pertama, peneliti 

ingin tahu mengenai konstruksi seperti apa yang dipahami anak muda di Kota 

Surabaya mengenai Koridor Coworking Space. Kedua, peneliti ingin tahu perihal 

apa tujuan anak muda di Kota Surabaya khususnya dalam memanfaatkan dan 

menggunakan Koridor Coworking Space yang ada. Ketiga, peneliti ingin tahu apa 

yang membuat Koridor Coworking Space untuk saat ini dapat menarik minat anak 
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muda di Kota Surabaya, sehingga sedikitnya dapat menjelaskan mengenai mulai 

banyak bermunculannya coworking space lain di Kota Surabaya. 

1.6.4 Penentuan Informan 

Penentuan informan dalam penelitian ini mengarah kepada anak muda pada 

rentang usia 17 hingga 30 tahun yang ada di Kota Surabaya yang sering berkunjung 

atau setidaknya lebih dari tiga kali ke Koridor Coworking Space. Selanjutnya 

peneliti memilih menggunakan metode purposive, dimana pada metode ini 

pengambilan data pada informan ditentukan dengan adanya pertimbangan yang 

berfokus pada tujuan tertentu dan bukan dilakukan secara acak berdasarkan daerah 

atau strata, dalam hal ini sampel secara sengaja dicari dengan disesuaikan 

menggunakan persyaratan tertentu. Informan pada penelitian ini dibagi menjadi 

dua, yakni anak muda yang memanfaatkan fasilitas Koridor Coworking Space 

sebagai informan utama dan pihak pengelola Koridor Coworking Space sebagai 

informan kunci. Adapun kriteria yang digunakan yaitu sebagai berikut: 

1.6.4.1    Anak muda yang sedang dan telah berkunjung dengan memanfaatkan 

fasilitas Koridor Coworking Space dengan tujuan untuk mengikuti program magang 

atau pelatihan yang diadakan oleh startup yang ada.  

1.6.4.2    Anak muda yang sedang dan telah berkunjung dengan memanfaatkan 

fasilitas  Koridor Coworking Space dengan tujuan hanya untuk belajar atau 

mengerjakan tugas. Dengan variasi informan dalam hal ini meliputi tingkat 

pendidikan yakni mahasiswa dan siswa sekolah menengah atas.  

1.6.4.3    Pengelola Koridor Coworking Space sekaligus staff Pemerintah Kota 

Surabaya bagian Hubungan Masyarakat yang disini berperan sebagai informan 

pendukung.  

Sebelumnya peneliti telah mengajukan perijinan terkait dengan penelitian 

yang akan dilakukan di Koridor Coworking Space sebagai syarat untuk penelitian 

dapat dilaksanakan. Informan AP menjadi informan yang didapat pada penelitian 

ini, pemilihan informan AP didasarkan pada seringnya peneliti bertemu dengan 

informan saat berkunjung ke Koridor Coworking Space pada beberapa kesempatan 
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dan pada wawancara awal informan mengaku sering menghabiskan waktunya 

ditempat ini untuk sekedar belajar dan menyelesaikan tugas. Namun wawancara 

dilakukan pada waktu lain dikarenakan informan AP yang merupakan seorang 

mahasiswi jurusan keperawatan tengah menjalani program magang di salah satu 

rumah sakit, jadi wawancara dilakukan dengan menyesuaikan waktu kosong yang 

dimiliki informan dan proses wawancara dilakukan di coffee shop dekat rumah sakit 

informan magang.  

Yang kedua yakni informan GM, pemilihan informan GM juga karena 

peneliti pada beberapa kesempatan kerap bertemu dengan informan saat berkunjung 

ke Koridor Coworking Space. Wawancara dilakukan di Koridor Coworking Space 

dimana informan menjelaskan pada saat itu dia sedang mengerjakan tugas akhirnya 

dan karena hal itulah informan menjadi sering untuk berkunjung ke Koridor 

Coworking Space. 

Yang ketiga yakni informan HA, pemilihan informan HA dikarenakan 

peneliti sering kali melihat unggahan video pada media sosial informan pada saat 

dia berada di Koridor Coworking Space untuk belajar ataupun menyelesaikan tugas 

akhirnya. Akan tetapi wawancara dilakukan diluar Koridor Coworking Space pada 

lain waktu karena informan memiliki beberapa kesibukan diantaranya yakni ada 

pekerjaan sambilan dan bimbingan dengan dosen pembimbingnya.  

Yang keempat yakni informan NN, pemilihan informan NN dikarenakan 

pada diskusi awal informan menjelaskan bahwa dia sering untuk berkunjung ke 

Koridor Coworking Space pada saat memasuki pekan ujian dan ditambah dengan 

beberapa kali peneliti melihat unggahan video atau foto informan pada saat berada 

di tempat ini. Wawancara terhadap informan NN juga dilakukan diluar Koridor 

Coworking Space pada lain waktu, hal ini karena informan NN yang pada saat ini 

adalah sebagai seorang  dokter muda sedang menjalani coass di salah satu rumah 

sakit yang ada di Kota Surabaya, sehingga wawancara dilakukan dengan 

menyesuaikan waktu kosong dari informan NN. Wawancara dilakukan di luar 

Koridor Coworking Space yakni di coffee shop. 
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Yang kelima yaitu informan DF, pemilihan informan Df dikarenakan 

peneliti mengetahui dari informasi yang didapatkan dari teman peneliti bahwa 

informan DF pernah mengikuti program magang yang diadakan oleh salah satu 

startup yang ada di Koridor Coworking Space. Hal ini tentu berpengaruh pada 

intensitas kunjungan informan DF ke tempat ini dimana menurut penjelasan yang 

diberikan informan DF termasuk sering untuk berkunjung ke Koridor Coworking 

Space setiap minggunya. Wawancara sedikit sulit untuk dilakukan di Koridor 

Coworking Space karena saat ini informan sudah selesai dengan program 

magangnya dan tidak sesering dulu untuk berkunjung, sehingga pada akhirnya 

wawancara dilakukan diluar Koridor Coworking Space dengan terlebih dahulu 

menyesuaikan waktu yang kosong. 

 Yang keenam yaitu informan RA, pemilihan informan RA dikarenakan 

peneliti mengetahui dari media sosial informan bahwa dia pada saat ini tengah 

mengikuti program magang yang diadakan oleh salah satu startup yang terbilang 

sudah cukup besar yang berada di Koridor Coworking Space. Informan RA 

menjelaskan bahwa dia termasuk sering untuk berkunjung ketempat ini, akan tetapi 

pada akhir-akhir ini dia bisa untuk lebih fleksibel dalam hal kunjungan ke kantor 

karena posisi informan yang ada pada bagian media sosial yang memungkinkan 

informan untuk mengerjakan tugasnya dimanapun. Wawancara yang dilakukan 

dengan informan RA dilakukan diluar Koridor Coworking Space yakni di kampus 

informan dan peneliti lalu wawancara juga dilakukan di waktu lain yang telah 

menjadi kesepakatan antara peneliti dan informan untuk bertemu, karena proses 

pada saat membuat janji untuk bertemu sepenuhnya dilakukan melalui chat.  

Yang ketujuh yakni informan LA, peneliti bertemu dengan informan LA 

pada saat berkunjung ke Koridor Coworking Space. Dari wawancara awal diketahui 

bahwa informan telah beberapa kali berkunjung ke tempat ini, pada saat bertemu 

informan LA yang masih ada di tingkatan sekolah menengah atas mengatakan 

bahwa dia tengah belajar untuk persiapan ujian sekolah, ujian akhir, dan ujian 

nasional yang akan dihadapi pada beberapa bulan kedepan. Wawancara dilakukan 

pada saat pertama bertemu dan bertempat di dalam Koridor Coworking Space. 
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Yang kedelapan yakni informan SA, peneliti bertemu dengan informan SA 

pada saat berkunjung ke Koridor Coworking Space pada sore hari. Pemilihan 

informan SA dikarenakan pada wawancara awal informan SA yang saat ini tengah 

ada di tingkatan sekolah menengah atas mengatakan bahwa sudah beberapa kali 

berkunjung ke tempat ini untuk belajar dalam rangka persiapan ujian yang akan 

datang. Pada akhir-akhir ini intensitas kunjungan dari informan meningkat seiring 

dengan semakin dekatnya ujian yang akan dihadapi informan. Wawancara peneliti 

dengan informan SA dilakukan langsung pada saat pertama kali bertemu dan 

bertempat di dalam Koridor Coworking Space. 

Lalu yang terakhir yakni informan YF yang berperan sebagai informan 

pendukung, informan YF merupakan salah satu pengelola dari Koridor Coworking 

Space dan yang dimana pada saat peneliti ingin mencari informasi pendukung dari 

pihak pengelola Koridor Coworking Space informan Yf lah yang sedang bertugas 

berjaga. Informan YF juga ternyata merupakan salah satu staff dari Pemerintah 

Kota Surabaya yakni di bagian Hubungan Masyarakat. Wawancara dilakukan di 

dalam Koridor Coworking Space dengan syarat dimana peneliti harus menunjukkan 

terlebih dahulu perijinan yang telah dibuat dan disetujui oleh pihak terkait. 

Setelah mendapatkan sembilan informan yang telah diwawancara dengan 

secara mendalam, peneliti merasa dta yang telah diperoleh sudah memasuki 

kategori data yang jenuh dimana data yang didapatkan sudah tidak dapat lagi 

berkembang menjadi variasi lain. Waktu yang digunakan oleh peneliti untuk 

melakukan observasi dan wawancara mendalam di Koridor Coworking Space 

kurang lebih dua bulan. Dengan kurun waktu tersebut data yang dikumpulkan 

dirasa telah maksimal untuk selanjutnya dianalisis untuk menjawab permasalahan 

yang sebelumnya telah dirumuskan. 

1.6.5 Metode Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian yang akan digunakan dalam pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah dengan wawancara mendalam dan observasi. Dalam penelitian 

ini peneliti akan menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth interview) 
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yang dimaksudkan untuk dapat memperoleh dan menemukan data yang dapat 

digunakan dalm menjawab permasalahan penelitian. Dan juga observasi dengan 

mengikuti beberapa kegiatan atau projek yang diadakan dan atau dengan duduk dan 

mengamati perihal apa saja yang terjadi. Observasi dilakukan selama kurang lebih 

tiga bulan dan telah dilakukan pada beberapa waktu diantaranya yakni pagi hari, 

sore hari, malam hari dan juga dini hari hingga menjelang subuh. proses wawancara 

mendalam dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara, ditambah foto 

sebagai dokumentasi pada saat observasi. Proses wawancara mendalam tidak 

semuanya dilakukan di Koridor Coworking Space karena terkait dengan beberapa 

hal seperti waktu kosong yang dimiliki informan ataupun faktor lain yang membuat 

informan pada saat itu tidak dapat berkunjung ke Koridor Coworking Space, 

kemudian hal ini yang membuat ada proses wawancara yang dilakukan di tempat 

yang lain diantaranya di coffeshop dan kampus. Proses wawancara mendalam 

dilakukan terhadap sebanyak sembilan informan dimana terdiri dari delapan 

informan utama dan satu informan kunci. Proses wawancara yang dilakukan telah  

mencapai kejenuhan data yang diperoleh sehingga diputuskan untuk menggunakan 

sebanyak sembilan informan pada penelitian ini. 

1.6.6 Metode Analisis 

Dalam penelitian kualitatif analisis data merupakan proses dalam pencarian 

dan penyusunan data secara sistematis yang telah diperoleh melalui hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan pengorganisasian data 

dalam kategori-kategori, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, 

serta membuat kesimpulan yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman 

baik itu untuk diri sendiri maupun orang lain. Pada penelitian kualitatif analisis data 

yang dilakukan bersifat induktif (Sugiyono, 2009). 

Analisis data mencakup pemeriksaan, pemilahan, penggolongan, evaluasi, 

perbandingan, sintesis, dan perenungan data yang dikodekan dan juga turut 

mengkaji data mentah dan data yang direkam (Lawrence, 2013). Pengolahan dan 




