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Hasil Survei Daring 
Kebutuhan Ruang Kerja Kelapa Hijau 99 

Kelapa Hijau 99 telah menyelesaikan survei daring terkait kebutuhan ruang kerja bersama. Kami 

menerjemahkan kata co-working space sebagai ruang kerja bersama. Kelapa Hijau 99 yang dikelola oleh 

Perkumpulan Creata merupakan gagasan ruang kerja bersama yang menyediakan berbagai sumberdaya 

yang bisa dikolaborasikan. Survei ini bertujuan ingin membangun gagasan tentang bagaimana 

operasional ‘ruang kerja bersama’ ini akan dilangsungkan. 

Menurut  survei  GCUC (2017)1 orang mencari lokasi ruang kerja bersama berdasarkan pemasaran mulut 

ke mulut (33%). Konsep pemasaran ini termasuk efektif dalam penjualan jasa atau layanan yang sifatnya 

personal.  Sementara pencarian lewat internet sebanyak 23%. Pencarian lewat internet ini memutuhkan 

keterampilan untuk mengoptimasikan kata kunci dalam mesin pencarian dan tampilan visual dari ruang 

tersebut. Tampilan visual baik interior maupun eksterior penting bagi  konsumen  untuk mendatangi 

tepat tersebut. Sebanyak 12% menyatakan mengetahui lokasi ruang kerja bersama dari klien atau 

perusahaan yang pernah memakai jasa tersebut, hasil ini mirip dengan pemasaran mulut ke mulut, 

namun aktornya adalah perusahaan sehingga kualitas layanan pun adalah kualitas tertentu sesuai 

dengan standar umum perusahaan terhadap layanan jasa MICE (Meeting, Incentive, Convention, and 

Exhibition dalam bahasa Indonesia Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran). 

Hasil survei juga memperlihatkan pencarian melalui media sosial (Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, 

Linked, Medium dsb) sebanyak 11%. Perbedaan dengan internet secara umum adalah internet sebagai 

media dengan berbagai mesin pencari menyajikan secara umum kata kunci yang digunakan, termasuk di 

dalamnya website yang menggunakan kata kunci ruang kerja bersama (co-working space) yang belum 

tentu website tersebut adalah situs pengelola ruang kerja, bisa jadi hasil penelitian atau lembaga survei.  

Hasil lainnya tidak terlalu signikan seperti dari iklan di media konvensional sebanyak 1%, direktori 

perusahaan sebanyak 5%, dan lain-lain sebanyak 11%. Hasil ini memperlihatkan bahwa pemasaran 

mulut ke mulut masih memegang peranan penting untuk jasa pelayanan yang acapkali menyasar pada 

permintaan perlakuan yang personal.   

Survei yang dilakukan selama dua minggu dengan permintaan wawancara lebih jauh melalui aplikasi 

WhatsApp. Survei ini  direspon oleh 20 responden di sekitar Jabodetabek.. Secara keseluruhan survei ini 

telah memenuhi kebutuhan tim Kelapa Hijau 99 untuk  membuat sebuah tempat yang nyaman bagi 

calon penyewa.  

Tim Penulis  

 

                                                           
1
 http://www.deskmag.com/en/background-of-the-2017-global-coworking-survey 



1. Demografi 

Domisili 
Dari sisi demografi orang yang berada di sekitar Jakarta Timur sebanyak 45,5% tertarik untuk bekerja di 

tempat selain kantor mereka sehari-hari. Dulu dikenal istilah SOHO (small office home office). Harga 

properti yang mahal membuat konsep ini berkembang.  SOHO menjadi pilihan untuk mengakomodasi 

hunian yang layak tetapi bisa bekerja atau menerima klien bisnis di tempat yang sama. Dulu dikenal juga 

istilah Rukan atau Rumah Kantor yang biasanya disiapkan pengembang berdampingan dengan deretan 

Ruko atau Rumah Toko. Permasalahan zonasi untuk pemanfaatan ruang telah menjadikan  konsep ini 

berkembang di laur negeri, sedangkan di Indonesia, konsep ini berkembang terutama pada kawasan 

pengembangan yang baru. Kemudian permintaan terbesar kedua berasal dari wilayah Botabek 27,3 % 

dan Depok 19.2 %.  

Karena survei ini untuk menilai permintaan runag kerja bersama di sekitar Jakarta Selatan atau lebih 

sempit lagi di sekitar Jagakarsa, maka kebutuhan dari wilayah Jakarta Timur menjadi peluang 

pengembangan konsep ruang kerja bersama. Akses transportasi publik mungkin akan menjadi bagian 

dari survei lanjutan, apakah tempat-tempat tersebut mudah diakses oleh transportasi publik dan 

kemudahan untuk berpindah lokasi (ruang kerja bersama difungsikan sebagai hub (penghubung) dalam 

mobilitas keseharian).  

 
Grafik 1. Profil Responden dari sisi domisili 

 

Usia 
Jika dilihat dari faktor usia maka permintaan terbanyak datang dari  usia 41-55 tahun (60%). Menyusul 

usia 31-35 tahun (20%). Rentang usia 36-40 dan 25-30 masing-masing 10%. Rentang usia dengan jarak 5 

tahun tidak diberlakukan setelah usia 40 tahun ke atas dengan asumsi perilaku sosial dalam rentang ini 

menyangkut kebutuhan kerja adalah sama, kelompok ini dianggap mapan dan mau memulai usaha 

sampingan.  



 

 
Grafik 2. Profil Responden Dari Sisi Usia 

2. Pengalaman dalam menyewa Ruang Kerja Bersama 
Pengalaman dalam menyewa Ruang Kerja Bersama selama tiga bulan terakhir adalah sebagai berikut; 

dalam tiga bulan terakhir sebanayak 36,4 responden menyatakan menyewa ruang kerja bersama  1-4 

kali per bulan. Prosentase yang sama sebanyak 36.4%  menyatakan menyatakan dalam tiga bulan 

terakhir belum pernah menyewa ruang kerja bersama. Sebanyak 9.1% menyatakan menyewa ruang 

kerja bersama sebanyak 2-3 kali seminggu, ini artinya setengah dari jam kerja selama seminggu atau 20 

jam dalam seminggu dialokasikan untuk bekerj adi ruang kerja bersama (di luar kantor atau rumah).  

Sebanyak 18,3%   menyatakan dalam tiga bulan terakhir tidak pernah menyewa ruang kerja bersama. 

Perbedaan pernytaan ini dengan belum pernah menyewa dalam tiga bulan terakhir adalah 18.3% tidak 

pernah menyewa ruang kerja bersama. 

Frekuensi Penyewaan Ruang Kerja Bersama 3 Bulan Terakhir 

 
Grafik 3. Frekuensi Penyewaan Selama 3 Bulan Terakhir 

 



 

Pemanfaatan Ruang Kerja Bersama 
Pemanfaatan ruang kerja bersama adalah sebagai berikut, 45.5% menyewa ruang kerja bersama untuk 

rapat atau diskusi publik. 36.4% menggunakan ruang kerja bersama sebagai tempat bekerja di luar 

rumah  dengan profesi sebagai pekerja lepas. Sebanyak 9.1% menggunakan ruang kerja bersama sebagai 

ruang kerja untuk  kolaborasi. Ruang kerja kolaborasi ini lebih sering merujuk pada kerja-kerja 

komunitas, yaitu kerja-kerja dari komunitas tertentu yang memiliki visi yang sama, baik dalam pekerjaan 

jangka pendek maupun dalam pekerjaan jangka panjang. Kerja kolaboratif ini juga banyak merujuk pada 

berbagi pengetahuan atau pengalaman, tidak harus melakukan kerja sama setelahnya, namun bisa saja 

menjadi awal untuk mendukung dalam pekerjaan selanjutnya melalui mekanimse crowdsourcing.  

Sebanyak 9.1% lainnya menyatakan memanfaatkan ruang kerja bersama untuk ganti suasana kerja. 

Alasan mengganti suasana kerja ini lebih banyak pada  mencari atmosfir kerja yang lebih menyenangkan, 

menyegarkan, nyaman, dan ramah. Penjelasan lainnya adalah agar lebih banyak berinteraksi dengan 

klien dalam suasana informal.  

 

 
Grafik 4. Pemanfaatan Ruang Kerja Bersama 

 

Durasi Layanan Sewa Ruang Yang Diminati 
Sebanyak 40% responden menjawab bahwa pemanfaatan ruang kerja bersama yag diinginkan adalah 

harian, 40% responden lainnya mengatakan hitungan sewa yang diinginkan per jam. Sedangkan 10% 

masing-masing tertarik untuk sewa bulanan dan sesuai dengan kebutuhan. Pilihan ini selain tergantung 

pada (1)  anggaran juga dipengaruhi oleh (2) jenis pekerjaan yang ingin dilakukan (misalnya hanya ingin 

rapat dengan klien selama satu jam setelah makan siang atau sebelum berangkat kerja). 



 
Grafik 5. Durasi layanan sewa yang diminati 

 

3. Harapan Terhadap Pelayanan Yang Tersedia 

Tarif Coworking Space Yang Diinginkan  
Dari sisi biaya atau ongkos sewa yang diinginkan sebanyak 54.5% memilih kisaran  Rp. 20.000-35.000 per 

jam. 18% bersedia membayar Rp. 35.000-50.000.  Lebih dari setengah menginginkan harga sewa kurang 

lebih satu cangkir kopi  di kafe. Artinya, kemampuan membayar per jam setara dengan pekerjaan 

dengan korbanan satu cangkir kopi. Sebanyak 9.1 persen menyatakan pilihan biaya sewa tempat 

tergantung pada kecepatan jaringan internet.   

Survei Co-working space yang dilakukan oleh GCUC (2017) menyebutkan bahwa sebanyak 74% benar-

benar ingin menggunakan area ruang kerja bersama sebagai ruang kerja dengan interior ruang terbuka – 

tak tersekat dinding dan bisa melihat ke luar jendela. Ruang yang digunakan sebagai kafe hanya berkisar 

3% dari keseluruhan ruang. Hal ini menjelaskan bahwa ruang kerja bersama adalah ruang kerja yang 

dipersepsikan berbeda dengan kantor ataupun kafe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 6. Biaya sewa yang dinginkan 



Fasilitas yang diharapkan tersedia 
Layanan yang diinginkan dalam ruang kerja bersama adalah jaringan nirkabel (90,9%), ruang rapat 

(81.8%), minuman gratis (welcome drink) 36,4%. Terdapat pelayanan makanan dan minuman  (18.2%). 

Dan kemudahan cetak dokumen, salin (scan) dokumen. Dari layanan yang diinginkan menunjukkan 

bahwa kebutuhan bekerja dengan orang di tempat yang berbeda yang mebutuhkan jaringan nirkabel 

adlah paling diminati oleh pengguna ruang kerja bersama.  

 

 
Grafik 7. Jenis fasilitas yang diharapkan tersedia 

 

Saran lainnya terkait layanan Ruang Kerja Bersama yang efisien, 

nyaman dan hemat 

 

1. Ada area merokok 
2. Ada pelayanan untuk cetak dokumen  
3. Bersih dan rapih 
4. Tambahan sarana pendukung seperti LCD, dll. 
5. Ramah lingkungan (green office) 
6. Ada outdoor working area taman yang rimbun, area pengunjung. 

7. Kursi kerja  ergonomis 
8. Air putih gratis 
9. Arena bermain anak 
10. Ada sudut informasi untuk tender pekerjaan, mencari mitra kerja 
11. Pitching/tender information mading 
12. Parkir yang cukup luas dan  aman 

 

 

 



 

4. Kesimpulan 
1. Perkembangan ruang kerja bersama masih terbuka lebar sebagai peluang bisnis. Hal ini mungkin 

akan dipengaruhi oleh kemudahan akses, baik transportasi maupun tempat yang mudah 

dijangkau atau sebagai hub dalam mobilitas keseharian. 

2. Dari sisi usia, umur 41-55 merupakan pengguna ruang kerja bersama, hal ini menunjukkan 

bahwa dalam rentang usia ini keinginan untuk memiliki ruang gerak lebih luas semakin tinggi. 

3. Penggunaan terbesar ruang kerja bersama adalah untuk rapat kantor atau diskusi publik, 

dengan meningkatnya pekerja kreatif  yang merupakan  pekerja lepas (36.4%), kebutuhan ini 

sangat rasional, karena mereka tidak membutuhkan biaya sewa kantor yang mahal. 

4. Frekuensi pemanfaatan ruang kerja bersama sebanyak 36.4%  1-4 kali per bulan, frekuensi yang 

lebih banyak adalah 20 jam seminggu atau 2-3 kali selama seminggu.  

5. Kemampuan membayar ruang kerja bersama adalah Rp. 20.000-35.000 per jam (54.4%), 

kemampuan membayar ini diimbangi dengan durasi yang diinginkan dalam sewa tempat dalam 

hitungan per jam atau harian (masing-masing 40%). 

 


