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ABSTRACT
The people of Blitar are very proud as the Aryo Blitar’s heirs, Soeprijadi’s heirs, and Soekarno’s heirs, who 
are nationalistic - patriotic. Blitar City Government is aware of this by preserving and encouraging the spirit. 
It will be used as a capital for the future development. The role of youth is important, not only because the 
current majority of Indonesia’s population is young, but the youth is the one who will continue the ideals 
of the nation’s struggle. Second, the continuity of the nation’s history and culture, the style and color of a 
nation’s future will be largely determined by the direction of preparation or guidance and development of 
the young generation at this time. However, the younger generations needs to adjust themselves to the 
upcoming situation. One key to dealing with this is collaborating with each other. Co-working can be used 
as a platform for collaboration because Co-working (collaborative working) is a new working style that 
involves a shared work environment, hence to generate more new opportunities. The open environment 
could indirectly disseminate information among the users, Therefore, any information can be obtained bet-
ter. By creating a comfortable and attractive co-working design can support productivity in the world of work 
and business in the community, especially the younger generation in the City of Blitar.
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ABSTRAK
Masyarakat kota Blitar sangat bangga sebagai pewaris Aryo Blitar, pewaris Soeprijadi dan pewaris Soekar-
no, yang nasionalistik - patriotik. Pemerintah Kota Blitar sadar akan hal ini, semangat itu dilestarikan dan 
dikobarkan, dimanfaatkan sebagi modal pembangunan ke depan. Salah satu penggerak pembangunan 
di suatu daerah adalah generasi muda. Pemuda menjadi penting peranannya bukan saja karena bagian 
terbesar dari penduduk Indonesia saat ini berusia muda, tetapi pemuda adalah generasi penerus yang 
akan melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa. Kedua, kelangsungan sejarah dan budaya bangsa, corak 
dan warna masa depan suatu bangsa akan sangat ditentukan oleh arah persiapan atau pembinaan dan 
pengembangan generasi muda pada saat ini. Namun pergerakan generasi muda saat ini penuh den-
gan tuntutan perkembangan zaman yang semakin maju. Salah satu kunci untuk menghadapi hal tersebut 
yakni saling berkolaborasi. Co-working space dapat dijadikan sebuah wadah untuk berkolaborasi karena  
Co-working (collaborative working) adalah gaya kerja baru yang melibatkan lingkungan kerja bersama, 
sehingga dapat menghasilkan banyak peluang baru. Lingkungan yang lebih terbuka dan secara tidak lang-
sung informasi antar pengguna dapat diperoleh dengan lebih baik. Dengan membuat desain co-working 
yang nyaman dan menarik dapat menunjang produktivitas dalam dunia kerja dan bisnis pada masyarakat 
khususnya generasi muda di Kota Blitar. 

Kata Kunci: Blitar, Generasi Muda, Co-working Space
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Kota Blitar yang juga dikenal dengan sebutan Kota Patria, Kota Proklamator secara legal-formal didiri-
kan pada tanggal 1 April 1906. Level yang dicapai kota Blitar adalah sebuah kota yang masih tergolong 
antara klasifikasi kota kecil dan kota besar. Secara faktual sudah bukan kota kecil lagi, tetapi juga 
belum menjadi kota besar. Oleh karena hal tersebut tidak banyak universitas yang berdiri di kota ini. 
Dilansir dari sindonews (2019), di kota Blitar akan dibangun gedung Universitas Putra Sang Fajar di 
Kota Blitar akan dimulai tahun 2019. Pemerintah Kota Blitar sudah mendapatkan lampu hijau dari 
Kementerian Riset, Tekhnologi dan Pendidikan Tinggi. Hal ini menandakan akan adanya peningkatan 
kualitas sumber daya manusia di Kota Blitar. 

Selain itu, kondisi perkembangan UMKM di Kota Blitar menunjukan peningkatan oleh karena segment 
pasar co-working space yang sebagian besar adalah pelaku bisnis start up menjadi salah satu alasan. 
Selain itu belum adanya wadah atau tempat collaborative space di kota ini juga merupakan alasan 
utama. Diharapkan dengan adanya collaborative space ini menjadikan UMKM di kota blitar semakin 
dapat bersaing dan semakin produktif. Tetapi, sangat disayangkan potensi tersebut tidak disertai den-
gan pembangunan fasilitas yang dapat mendukung produktifitas masyarakat ataupun pelajar di kota 
Blitar. Ruang untuk berkolaborasi dan berkumpul serta melakukan proses-proses kreatif dapat dikata-
kan masih sangat minim di kota ini. Hal tersebut juga dapat menjadi penghambat tumbuhnya perkem-
bangan produktifitas kerja masyarakat di Kota Blitar utamanya untuk para generasi muda. 

Rumusan Masalah
Bagaimana ketertarikan generasi muda terhadap Co-Working Space di Kota Blitar? 
Bagaimana sebuah Co-Working space dapat meningkatkan produktifitas penggunanya?

Tujuan
Mengetahui fasilitas yang dibutuhkan generasi muda di Kota Blitar untuk dapat bekerja secara produktif  
Memetakan minat generasi muda tentang preferensi sosialnya.
Mengetahui desain yang membuat generasi muda di Kota Blitar lebih produktif.

LITERATUR
Co-Working Space

Co-working adalah gaya atau konsep kerja yang melibatkan lingkungan bekerja bersama, seperti pada 
kantor dan berbagai macam kegiatan mandiri. Tidak seperti di lingkungan kantor pada umumnya, co-
working biasanya tidak digunakan oleh organisasi yang sama (Carsten, 2011). Biasanya menarik untuk 
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bekerja di rumah profesional, kontraktor independen, atau orang-orang yang sering melakukan per-
jalanan yang akhirnya bekerja dalam isolasi relatif (Kiera, 2008). Konsep kerja co-working tidak hanya 
berkaitan tentang kondisi fisik dari tempat tersebut, tetapi tentang bagaimana membangun komunitas 
co-working. Manfaatnya sudah dapat dialami di luar tempat, dan dianjurkan untuk memulai dengan 
membangun komunitas co-working space terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan membuka tem-
pat co-working. Namun, beberapa tempat co-working tidak membangun sebuah komunitas. Mereka 
hanya mendapatkan bagian dari yang sudah ada dengan menggabungkan pembukaan mereka den-
gan acara yang menarik kelompok sasaran mereka (Carsten, 2010).

Generasi Muda
Generasi muda merupakan salah satu aset kekayaan terpenting yang di miliki suatu negara diluar kon-
teks sumber daya alam. Hal ini didasarkan pada peran pemuda seperti yang dimuat dalam UU RI No. 
40 tahun 2009 tentang Kepemudaan yang berbunyi pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, 
kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. 

Pemuda merupakan salah satu kunci terlahirnya suatu negara, salah satu nya adalah sosial budaya. 
Pemuda menjadi penting peranannya bukan saja karena bagian terbesar dari penduduk Indonesia saat 
ini berusia muda, tetapi penting karena berbagai alas antara lain, pertama pemuda adalah generasi 
penerus yang akan melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa. Kedua, kelangsungan sejarah dan bu-
daya bangsa, corak dan warna masa depan suatu bangsa akan sangat ditentukan oleh arah persiapan 
atau pembinaan dan pengembangan generasi muda pada saat ini. Ketiga, terjaminnya proses kes-
inambungan nilai-nilai dasar negara, yaitu dipandang dari sudut semangat kepemudaan yakni sumpah 
pemuda 1928, proklamasi 1945, Pancasila dan UUD 1945 (Niah, 2017). 

Dari setiap waktu ke waktu, kontruksi generasi muda selalu berubah. Hal tersebutlah yang membuat 
generasi muda selalu mengalami perubahan (Parker dan Nilan 2013). Contohnya generasi muda pada 
masa kini dan dahulu, pada zaman dahulu, kontruksi generasi muda pada teknologi masih rendah 
sehingga masih menggunakan hal seadanya, berbeda dengan saat ini yang fokusnya sangat tinggi 
pada teknologi.

Generasi muda dianggap sebagai transisi, anggapan ini berupa generasi muda memiliki sifat universal 
dan tetap pada tahapan kehidupannya (Sutopo, 2014). Contoh kasusnya adalah setiap generasi muda 
memiliki kesenangan dalam bermain baik itu bermain wayang atau tidak meskipun tingkat kesenangan 
permainan wayang dahulu dan sekarang berbeda. 
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Dari setiap waktu ke waktu, konstruksi generasi muda selalu berubah. Hal tersebut yang membuat 
generasi muda selalu mengalami perubahan (Parker dan Nilan 2013). Contohnya generasi muda pada 
masa kini dan dahulu. Pada zaman dahulu, kontruksi generasi muda pada teknologi masih rendah sehing-
ga masih menggunakan hal seadanya, berbeda dengan saat ini yang fokusnya sangat tinggi pada teknologi. 
Menurut Bintari dan Darmawan (2016) Untuk menghadapi tantangan global sebagaimana tersebut di atas, 
maka perlunya menjaga karakter pemuda saat ini. Karakter yang diharapkan yaitu sesuai dengan dasar 
negara ini, yaitu Pancasila. Generasi muda dianggap sebagai transisi, anggapan ini berupa generasi 
muda memiliki sifat universal dan tetap pada tahapan kehidupannya (Sutopo, 2014). 

Pengaruh Desain Terhadap Produktivitas Kerja 
Pengaruh desain secara parsial terhadap produktivitas kerja furniture terdiri dari meja kursi, sistem 
pengarsipan, rak, laci, dll. Semua komponen ini memiliki peranan khusus untuk dimainkan dalam ber-
fungsinya kantor manapun dan produktivitas dan efisiensi karyawan. Dan salah satu yang paling pent-
ing untuk dipertimbangkan saat membeli perabot kantor adalah untuk memastikan apakah sangat er-
gonomis atau tidak. Desain ruangan sangat penting dalam hal meningkatkan produktivitas seseorang. 
Desain kantor yang nyaman dan ergonomis memotivasi karyawan dan meningkatkan kinerja mereka 
secara substansial. Desain kantor yang baik memiliki pengaruh positif pada produktivitas karyawan 
(Sehgal, 2012). Amjad (2009) menyatakan bahwa produktivitas kerja dipengaruhi oleh suhu, udara 
tingkat kualitas, cahaya dan kebisingan di kantor. Faktor utama yang mempengaruhi produktivitas kar-
yawan yaitu pencahayaan di kantor kemudian pengaturan tata ruang. Kemudian urutan pentingnya 
adalah kebisingan, furnitur, dan temperatur. Faktor-faktor desain kantor yang berbeda seperti furnitur, 
kebisingan, pencahayaan, suhu dan pengaturan tata ruang yang digunakan untuk menentukan tingkat 
kehilangan produktivitas (Syaifudin, 2014).
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METODE
Metode pengumpulan data adalah sebagai berikut:
A.  Kuisioner
 Memberikan pertanyaan lewat media secara tidak langsung kepada responden melalui  google form dengan 

jumlah responden sebanyak 50 orang. Responden penelitian ini adalah para pelajar SMA dan mahasiswa di 
Kota Blitar serta pelaku bisnis start up di Kota Blitar yang berusia antara 16 hingga 25 tahun.

B.  Studi Literatur
 Merupakan pencarian referensi yang faktual dan relevan dengan kasus atau permasalahan yang 

dihadapi.
C.  Lokasi
 Lokasi pengumpulan data adalah di Kota dan Kabupaten Blitar
D.  Waktu
 Waktu pelaksanaan pengumpulan data dimulai dari tanggal 9 hingga 14 Desember 2109.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Data Responden
Sebagian besar responden merupakan pelajar dan mahasiswa. Pelajar merupakan segmen pasar co-
working space di Blitar karena mereka merupakan generasi muda penerus bangsa yang membutuhkan 
tempat untuk mengasah kreativitas, belajar secara prduktif dan berkolaborasi.

Gambar 1.Pekerjaan Responden
Sumber: Data Pribadi, 2019

Hampir setengah dari responden tidak pernah mengetahui co-working space. Hal itu menandakan 
bahwa masih diperlukan pengenalan kepada masyarakat Kota Blitar mengenai apa itu co-working 
space dan bagaimana co-woking space bisa membantu mereka untuk meningkatkan kreativitas, 
produktivitas dalam bekerja.  
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Dari 28 responden yang mengetahui co-working space, 23 orang diantaranya pernah mengunjungi 
co-working space. Hal itu menandakan bahwa sebagian generasi muda di Kota Blitar sudah memiliki 
gambaran mengenai bagaimana co-working space.

Gambar 2. Pengetahuan Responden Tentang Co-working
Sumber: Data Pribadi, 2019t

Gambar 3. Pernah atau Tidak Pernah Responden Mengunjungi Co-working
Sumber: Data Pribadi, 2019

Sebagian besar generasi muda Kota Blitar tertarik dengan adanya co-working space. Oleh karena itu 
perlu dipertimbangkan hal-hal apa saja yang membuat co-working space nantinya selain menarik juga 
diminati sesuai dengan tujuannya yakni menambah produtivitas, meningkatkan kreativitas serta men-
jadi media yang baik untuk berkolaborasi
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Hal yang dilakukan di co-working space menurut generasi muda di Kota Blitar adalah untuk bekerja, 
mengerjakan tugas,dan lain sebagainya. 
Menurut sebagian besar generasi muda di Kota Blitar akan memberikan dampak yang positif bagi 
meningkatnya efektivitas mereka apabila melakukannya di co-working space. 

Gambar 4.Ketertarikan Responden dengan Co-working
Sumber: Data Pribadi, 2019

Gambar 5.Ketertarikan Generasi Muda dengan Co-working
Sumber: Data Pribadi, 2019

Menurut sebagian besar generasi muda di Kota Blitar, faktor yang dapat mempengaruhi meningkatnya 
produktifitas mereka dalam bekerja yakni suasana yang nyaman dan tenang. Hal tersebut dapat dicapai 
salah satunya dengan membuat desain, baik desain arsitektur maupun desain interior co-working space. 
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Banyak generasi muda Kota Blitar yang tertarik dengan gaya natural. Namun banyak juga responden 
yang tertarik dengan gaya indusrial. Oleh karena itu, gaya natural dan industrial dipadukan akan men-
jadi sesuatu yang sangat menarik bagi generasi muda di Kota Blitar untuk dikunjungi. 

Gambar 6. Keefektifan Co-working menurut Responden
Sumber: Data Pribadi, 2019

Gambar 7. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas dalam Bekerja
Sumber: Data Pribadi, 2019

Selain itu, sebagian besar generasi muda di Kota Blitar tertarik dengan furniture yang nyaman dan 
sesuai dengan standar kantor.
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Gambar 8. Opsi Gambar Interior Co-working
Sumber: Pinterest, 2019

Gambar 9. Style Interior Co-working yang Menarik
Sumber: Data Pribadi, 2019

KESIMPULAN
Generasi muda di Kota Blitar yang berkisar pada usia 16-23 tahun yang mayoritas berprofesi sebagai 
pelajar dan mahasiswa banyak yang mengetahui tentang apa itu co-working space dan mereka per-
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nah mengunjunginya meski di luar kota. Mereka sangat tertarik jika nantinya ada co-working space di 
Kota Blitar. Berdasarkan survey, gaya yang banyak diminati generasi muda di Kota Blitar untuk yakni 
natural, yang banyak menggunakan material material alam. Begitu juga untuk interiornya banyak yang 
tertarik menggunakan gaya natural. Namun untuk pemilihan furnitur banyak memilih menggunakan 
furnitur yang sesuai standar kantor. Sebagian besar dari generasi muda di Kota Blitar menggunakan 
co-working space untuk bekerja. Namun harus disertai dengan tempat yang nyaman serta fasilitas 

Gambar 10. Opsi Gambar Eksterior Co-working
Sumber: Pinterest, 2019

Gambar 11. Style Co-working yang Menarik
Sumber: Data Pribadi, 2019
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yang memadai.
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