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ARSITEKTUR PERILAKU SEBAGAI DOMAIN DALAM 

MERANCANG KANTOR RAMAH WANITA 

 

Nama Mahasiswa : Ambun Salsabila Kandung Sonda 

NRP   : 08111640000093 

Pembimbing  : Angger Sukma ST., MT. 

 

ABSTRAK 

Manusia hidup dalam sebuah lingkungan yang mampu 

mempengaruhi kondisi fisik maupun mental nya. Kondisi mental manusia akan 

menghasilkan sebuah respon fenomena yang disebut respon yang salah satunya 

adalah emosi yang dapat berkaitan dengan produktivitas. Wanita, dibanding 

pria, terbukti lebih sensitif. Masalah yang dialami wanita sangat beragam, dan 

kompleks. Permasalahan yang sering dialami oleh kaum wanita terjadi di 

berbagai bidang, seperti lingkungan, pekerjaan, keluarga, percintaan, dan sosial 

budaya. Tingkat stres yang tinggi pun membuat wanita lebih rentan mengalami 

penyakit mental, seperti kecemasan bahkan depresi. 

Arsitektur hadir untuk meningkatkan taraf kehidupan manusia, pada hal 

ini wanita. Dengan merancang ruang kantor yang didesain dengan pendekatan 

arsitektur perilaku para wanita saat di kantor dan arsitektur feminisme, serta 

dengan metode arsitektur metafora dan behavioral setting survei, diharapkan 

terancang sebuah kantor yang dapat mencegah stress, dapat membantu para 

pekerja bekerja dengan nyaman dalam berinteraksi dan bekerja, baik antara 

wanita dan wanita, wanita dan pria, pria dan pria, dan manusia dengan ruang 

berdasarkan behavior setting. Dengan demikian, para pekerja terutama wanita 

dapat menjadi lebih produktif dan bahagia dalam bekerja, sehingga efek-efek 

positif yang ditimbulkan dapat menyebar ke orang-orang sekitar. 

Kata kunci: Arsitektur Feminisme, Arsitektur Metafora, Arsitektur Perilaku, 

Stres, Wanita 
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BEHAVIORAL ARCHITECTURE AS A DOMAIN TO DESIGN 

OFFICE FOR WOMAN 

 

Student’s Name : Ambun Salsabila Kandung Sonda 

Student’s ID  : 08111640000093 

Supervisor  : Angger Sukma ST., MT. 

 

ABSTRACT 

Human beings live in an environment which can affect their physical 

conditions and mental states. Human being’s mental states will produce a 

response, which is related to productivity. Woman is more sensitive than man. 

The problems that woman’s have is varies, and more complex. Problems 

womens faced happens in various fields, such as environment, work, family, 

romance, and social culture. These problems can lead to high stress levels. High 

level stress can make woman more prone to mental illness, such as anxiety and 

even depression. 

Architecture exists to improve the standard of human life, in this 

case, for women. By designing workplace that is designed with an approach of 

women’s behavior and feminism architecture, and by using methapor 

architectural method and behavioral setting survey, it is hoped that an office that 

designed could prevent stress and help workers work comfortably in interacting 

and working, both between women and women, men and women, men and men, 

and humans with space based on behavior settings. Thus, workers, especially 

women, can be more productive and happy at work, so that the positive effects 

can spread to the people around them. 

Keywords: Architectural Behavior, Feminism Architecture, Metaphor 

Architecture, Stress, Women. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Manusia hidup dalam sebuah lingkungan yang mampu mempengaruhi 

kondisi fisik maupun mentalnya. Selain itu, manusia juga dapat mengubah karakter 

atau perilakunya dengan menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

kehidupannya melalui aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Salah satu faktor yang 

dapat mengubah karakter atau perilaku manusia adalah desain ruang arsitektur. Hal 

yang menarik untuk dibahas adalah hubungan antara arsitektur dengan perilaku 

manusia, khususnya wanita. Dibanding pria, wanita cenderung lebih sensitif dalam 

berbagai hal. Wanita cenderung lebih mudah emosi dibanding pria. Emosi yang 

dimaksud adalah perasaan intens yang ditujukan terhadap seseorang atau sesuatu, 

merupakan reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Pemicu munculnya emosi 

dapat berasal dari faktor eksternal maupun internal. Faktor internal berupa 

hormonal, kondisi badan, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal dapat berasal 

dari lingkungan sekitar, seperti ruang. Sebuah ruang dapat mempengaruhi emosi 

yang ada di dalamnya. Perancangan ruang yang baik akan berpengaruh baik juga 

dengan emosi manusia di dalamnya. Sebuah ruang dapat dirancang agar membawa 

pengaruh positif dengan beberapa cara, salah satunya dengan menggunakan 

arsitektur perilaku. Arsitektur perilaku dapat mempengaruhi terhadap emosi wanita 

dengan penataan ruang arsitektur menggunakan konsep seting perilaku. Dengan ini, 

diharapkan arsitektur perilaku dapat mengubah karakter dan emosi wanita untuk 

melupakan keresahannya dan membuat wanita menjadi lebih bahagia dan positif, 

efek ini selain menguntungkan bagi wanita itu sendiri juga akan mempengaruhi 

lingkungan disekitarnya menjadi lebih positif. 
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1.2. Isu dan Konteks Desain 

1.2.1. Isu Arsitektural 

Manusia hidup dalam sebuah lingkungan yang mampu mempengaruhi kondisi 

fisik maupun mental nya. Kondisi mental manusia akan menghasilkan sebuah 

respon fenomena yang disebut respon yang salah satunya adalah emosi yang 

berkaitan dengan produktivitas. Emosi wanita lebih sensitif dibanding pria. Pemicu 

munculnya emosi dapat berasal dari beberapa faktor, seperti permasalahan yang 

terjadi pada hidup manusia. Masalah yang dialami wanita sangat beragam, dan 

kompleks. Permasalahan yang sering dialami oleh kaum wanita terjadi di berbagai 

bidang, seperti lingkungan, pekerjaan, keluarga, percintaan, dan sosial budaya. 

Permasalahan-permasalahan ini dapat mengakibatkan wanita sering terkena stress. 

Tingkat stres yang tinggi pun membuat mereka lebih rentan mengalami penyakit 

mental, seperti kecemasan bahkan depresi jika dibiarkan terlalu lama. Selain itu, 

dampak dari stress yang dibiarkan terlalu lama antara lain, rambut rontok, jerawat, 

insomnia, tingkat kesuburan menurun, siklus menstruasi tidak teratur, dan 

sebagainya. Jika hal ini terjadi, maka akan menimbulkan rasa kurang percaya diri 

dan kurangnya motivasi dalam melakukan sesuatu. Maka dari itu, stress pada 

wanita merupakan hal yang sangat harus dihindari karena dampaknya buruk. 

Penulis telah melakukan survei online melalui Google Form kepada beberapa 

wanita dengan berbagai status, baik yang masih sekolah maupun sudah bekerja 

(wanita karir), sehingga umur dari responden beragam. Survei ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah responden pernah atau sering mengalami stress, apa saja yang 

membuat responden mengalami stres dan apa saja yang responden butuhkan untuk 

mengurangi stres.  
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Pada gambar 1.1 ditunjukkan hasil survei mengenai apakah responden wanita 

pernah mengalami stres.  

 

Gambar 1. 1 Diagram hasil survei responden yang pernah mengalami stress 

Dari 31 responden, hasil survei menyatakan bahwa 100% dari responden pernah 

mengalami stress.  

Responden memilih penyebab utama stres mereka, dari pekerjaan, 

lingkungan, keluarga, dan percintaan didapatkan bahwa penyebab stress pada 

responden didominasi oleh pekerjaan, lalu lingkungan.  

Pada gambar 1.2 ditunjukkan hasil survei mengenai apa saja penyebab stres 

para responden wanita. 

 

Gambar 1. 2 Diagram hasil survei penyebab stress responden 

Dapat dilihat dari hasil survey, bahwa penyebab stress terbesar pada wanita 

disebabkan oleh pekerjaan, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa wanita karir 
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merupakan wanita yang memiliki tingkat stress lebih tinggi. Selain itu, lingkungan 

juga termasuk penyebab stress pada wanita, maka dari desain dan penataan ruang 

arsitektural berpengaruh pada psikologis dan perasaan mansuia, terutama wanita. 

 

1.2.2.  Konteks Desain 

Objek rancang merupakan respon dari isu yang telah diangkat, sehingga 

dapat memberikan solusi dari masalah yang ada, seperti objek arsitektur dapat 

membantu para wanita yang bekerja agar tidak merasakan stress, mengurangi stress 

pada pekerja wanita, memberi kenyamanan dan rasa aman bagi pekerja wanita, dan 

juga dapat meningkatkan produktivitas kerja pengguna bangunan. Oleh karena itu, 

objek rancang yang diusulkan sebagai respon dari isu adalah Kantor yang Ramah 

Wanita. Kantor yang akan dirancang merupakan kantor perusahaan yang 

menguasai brand kecantikan dengan penambahan fungsi yaitu salon kecantikan, 

beauty clinic, toko produk, tempat karaoke, dan daycare. Brand kecantikan 

merupakan bisnis yang sangat potensial, yang diperkirakan akan terus berkembang 

dan dibutuhkan sampai kapanpun. Untuk lebih spesifik, kantor perusahaan brand 

kecantikan yang akan dirancang adalah kantor L’oreal Paris. Alasan pemilihan 

perusahaan L’oreal adalah karena L’oreal menyadari bahwa desain ruang kerja 

yang nyaman dapat memotivasi dan mengingkatkan kinerja karyawan. Sehingga 

karyawan difasilitasi dengan banyak fasilitas pendukung, seperti ruang terbuka, 

ruang makan dan berkumpul yang luas dan nyaman, ruang-ruang diskusi, toko yang 

menjual produk L’oreal dengan potongan harga, ruang menyusui dan kamar mandi 

di setiap lantai bagi karyawan yang bersepeda ke kantor.  
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1.2.3.  Konteks Lingkungan 

Dari isu yang ada, terdapat lahan yang dapat menjadi site 

perancangan yaitu Jl. Sutera Boulevard, Alam Sutera, Tangerang Selatan. 

Dalam mempertimbangkan pemilihan site, kawasan sudah memiliki banyak 

bangunan komersial seperti mall dan Ikea, yang sering sekali dikunjungi 

oleh masyarakat, khususnya wanita. Pada kawasan juga tergolong strategis 

karena terletak di area jalan utama. Pada kawasan Alam Sutera, sudah 

banyak perumahan dan beberapa universitas sehingga cocok untuk 

membangun sebuah bangunan Arsitektur yang merespon kebutuhan wanita. 

Pengguna bangunan ini kelak akan mudah untuk menuju site dan dapat 

mengakses ke beberapa bangunan lain di sekitarnya dengan mudah karena 

lokasi cukup strategis. 

 

1.3.   Permasalahan dan Kriteria Desain 

1.3.1. Permasalahan Desain 

Dari penjabaran isu diatas, dapat disimpulkan bahwa beberapa 

permasalahan perancangan adalah sebagai berikut: 

2. Bagamaina arsitektur merespon perilaku? 

3. Bagaimana agar objek rancang mampu membuat wanita dan pria 

berinteraksi dengan baik namun wanita tetap memiliki ruang privasi? 

4. Bagaimana agar objek rancang mampu mencerminkan wanita dalam 

hal tatanan ruang, sifat, dan perilaku wanita yang merupakan sasaran 

utama objek rancangan? 

5. Bagaimana agar fasilitas / sarana dapat mengurangi rasa stress pada 

wanita? 

6. Bagaimana arsitektur yang dapat membuat para wanita menjadi lebih 

produktif? 
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Arsitektur hadir sebagai problem solving, dan dari respon dari 

permasalahan perancangan diatas diharapkan adanya arsitektur yang 

menjawab permasalahan-permasalahan tersebut sekaligus meningkatkan 

kualitas hidup bagi penggunanya. Maka dari itu, objek arsitektural yang 

diusulkan adalah sebuah kantor yang mampu membantu wanita agar 

mengurangi rasa stress dan sebuah arsitektur yang ramah perempuan, 

dengan pendekatan arsitektur perilaku dan feminisme. 

1.3.2. Kriteria Desain 

Kriteria desain dibuat berdasarkan isu yang diangkat yaitu stress pada wanita 

karir dan hasil dari survei behavior setting dan studi teori. Berikut ini beberapa 

kriteria desain yang diperlukan dalam objek rancangan: 

Tabel 1. 1 Tabel Kriteria Desain (Sumber: Analisa Pribadi) 

Tujuan Kriteria Desain 

1. Objek Arsitektur dapat 

meningkatkan kualitas hidup 

pengguna melalui desain 

ruang yang mempengaruhi 

psikologis pengguna 

2. Objek Arsitektur dapat 

membuat pengguna lebih 

nyaman, produktif, dan 

bahagia dalam beraktivitas, 

dalam hal ini bekerja. 

Penggunaan behavior setting sebagai pendekatan 

untuk pengolahan pembentukan ruang. 

Memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna 

dalam bekerja. 

Objek rancangan yang ramah wanita 

Ruang interior yang nyaman dan dapat membantu 

pekerja bekerja dengan produktif dan positif  

Ruang yang dapat merespons kebutuhan dan 

kegiatan pekerja terutama wanita. 

Penggunaan arsitektur metafora sebagai metode 

dalam pengolahan bentuk massa. 
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BAB 2 

PROGRAM DESAIN 

 

2.1. Rekapitulasi Program Ruang 

2.1.1.  Persyaratan terkait Aktivitas dan Ruang 

Dari hasil survei yang dilakukan, hasil yang didapatkan adalah fasilitas yang 

dibutuhkan, yaitu ruang istirahat dan taman. Maka dari itu, pada objek rancangan 

dibuat ruang istirahat yang nyaman bagi para pekerja untuk beristirahat dan 

mengurangi stress. Dan juga mendesain ruang luar atau taman agar dapat menjadi 

ruang untuk refreshing dan mengurangi stress. Kegiatan yang paling dominan 

disukai untuk mengurangi stress merupakan makan, lalu mendengarkan musik dan 

bertemu orang-orang terkasih. Maka dari itu, pada objek rancangan diberikan 

fasilitas berupa healthy cafeteria, ruang istirahat untuk mendengarkan musik dan 

menghilangkan stress, dan ruang karaoke. 

Selain itu, disediakan juga sarana dan prasarana yang peka dan responsif 

terhadap permasalahan wanita, seperti parkir khusus perempuan, ruang laktasi atau 

menyusui, daycare atau penitipan anak, ruang penggantian baju dan popok bayi, 

beauty clinic, hair and nail salon, dan sebagainya agar kenyamanan dan keamanan 

wanita dalam bekerja dan beraktivitas tetap terjaga. Penggunaan material seperti 

keramik, dan karpet juga untuk membuat karyawan merasa kelembutan, keakraban 

dan kehangatan. 

 

2.1.2. Standarisasi Kantor 

Tabel 2. 1 Kebutuhan Ruang Kantor (Sumber: Neufert) 

Ruang Kapasitas Besaran ruang Sumber 

Standar Ruang Kantor 

Administrasi 

Analisa 

Ruang Arsip 2 2 m
2
/ orang 

Perabot 1 m
2
 

4 m
2
 x 2 = 6 m

2
 Neufert 

Ruang Print 2 1 m
2
/ orang Perabot 2 m

2
 1 m

2
 x 2 =  2 m

2
  

2 m
2
 x 3 = 6 m

2
 

Neufert 

Ruang 

Istirahat 

20 1,5 m
2
/ orang 1,5 m

2 
x 20 = 30 m

2
 Neufert 

Pantry 5 orang 1,3 m
2
 / orang 1,3 m

2
 x 5 = 6,5 m

2
 SKR 
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Tabel Ruang Pertemuan 
Tabel 2. 2 Tabel Ruang Pertemuan (Sumber: Neufert) 

Ruang Kapasitas Besaran ruang Sumber 

Standar analisa 

Ruang rapat 

standar 

15 orang 2,4 m
2
 / orang 2,4 m

2
 x 15 = 36 m

2
 NAD 

Ruang rapat / 

conference room 

20 orang 2,4 m
2
 / orang 2,4 m

2
 x 20 = 48 m

2
 NAD 

 

Tabel Ruang Pengelola 
Tabel 2. 3 Tabel Ruang Pengelola (Sumber: Neufert) 

Ruang Kapasitas Besaran ruang Sumber 

Standar Analisa 

R. Manajer 

utama 

5 orang 10 m
2
 / orang 10 m

2
 x 2 = 20 m

2
 NAD 

R. Rapat 10 orang 2,4 m
2
 / orang 2,4 m

2
 x 10 = 24 m

2
 NAD 

Toilet Pria = 3 

orang 

 

Wanita = 3 

orang 

Urinoir (1 m
2
) 

WC ( 3 m
2
) 

Wastafel (1,5 m
2
) 

(3 x 1 m
2
) + (2 x 3 m

2
) = 12 m

2
 

(3 x 3 m
2
) + (3 x 1,5 m

2
) = 13,5 

m
2
 

NAD 

Musholla 10 orang 1,2 m
2
 / orang 1,2 m

2
 x 10 = 12 m

2
 ASS 

 

Ruang Penerima 
Tabel 2. 4 Tabel Ruang Penerima (Sumber: Neufert) 

Ruang Kapasitas Besaran ruang Sumber 

Standar Analisa 

Lobby/front 

office 

100 orang 1,6 m
2
 / orang 1,6 m

2
 x 100 = 160 m

2
 NAD 

Resepsionis 10 orang 15% lobby 15% x 160 m
2
 = 24 m

2
 NAD 

Ruang operator 4 orang 4,46 m
2
 / orang 4,46 m

2
 x 4 = 17,84 m

2
 NAD 

Toilet Pria = 6 orang 

Wanita = 6 

orang 

Urinoir (1 m
2
) 

WC (3 m
2
) 

Wastafel (1,5 m
2
) 

(6 x 1 m
2
) + (4 x 3 m

2
) + 

(4 x 1,5 m
2
) = 24 m

2
 

(6 x 3 m
2
) + ( 6 x 1,5 m

2
) 

= 27 m
2
 

NAD 

Lounge 50 orang 2 m
2
 / orang 2 m

2
 x 50 = 100 m

2
  

 

Ruang Luar 
Tabel 2. 5 Tabel Kebutuhan Ruang Luar dan Parkir (Sumber: DISHUB, Neufert, Peraturan Kota 

Tangerang) 

Ruang Kapasitas Besaran ruang Sumber 

Standar Analisa 

Area 

parkir  

Mobil = 40 

Sepeda = 100 

2,3 x 5 m 

1,3m
2 
/ unit 

11,5 m
2
 x 40 = 460 m

2
 

1,3 
 
m

2
 x 100 = 130 m

2
 

DISHUB 

Neufert  

Sirkulasi    30% dari total 1989.75 m
2
  

Taman    KDH 20%  3000 m
2
 Perda 

Tangerang 
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Ruang Karyawan 
Tabel 2. 6 Tabel Ruang Karyawan (Sumber: Neufert) 

Ruang Kapasitas Besaran ruang Sumber 

Standar analisa 

Loker 75 orang 0,3 m
2
 / orang 0,3 m

2
 x 75 = 22.5 m

2
  

Toilet Pria = 6 orang 

Wanita = 6 orang 

Urinoir (1 m
2
) 

WC (3 m
2
) 

Wastafel (1,5 m
2
) 

(6 x 1 m
2
) + (4 x 3 m

2
) + (4 x 

1,5 m
2
) = 24 m

2
 

(6 x 3 m
2
) + ( 6 x 1,5 m

2
) = 27 

m
2
 

NAD 

Ruang 

ganti 

50 orang 1,2 m
2
 / orang 1,2 m

2
 x 50 = 60 m

2
  

Ruang 

istirahat 

 25 orang 2 m
2
 / orang 2 m

2
 x 25 = 50 m

2 
 SKR 

Pantry 1 unit / lantai 12 m
2
 / lantai 12 m

2
 x 30 = 360 m

2
 SKR 

 

Ruang Servis 
Tabel 2. 7 Tabel Ruang Servis (Sumber: Neufert) 

Ruang Kapasitas Besaran ruang Sumber 

Standar analisa 

Loading dock 4 truk 8,6 x 2,4 m x 4 82,56 m
2
 NAD 

Ruang genset 1 generator 2,5 x 4 m 10 m
2
  ASS 

Ruang control panel 4 3 x 4 12 m
2
 x 4 = 48 m

2
 SKR 

 

 

2.1.3.  Program Aktivitas 

Program aktivitas pada objek rancangan dibagi menjadi 3 aktivitas, yaitu 

public space, private space, dan semi private. Lalu, setelah mengkatogerikan ruang 

yang ada, dibuat zoning dan organisasi ruang berdasarkan core activity yang 

terdapat pada objek rancangan.  

Tabel 2. 8 Tabel Program Aktivitas (Sumber: Pribadi) 

Code Core 

Activity 

Fasilitas  

Kegiatan 

Pengguna Kegiatan Kebutuhan  

Ruang 

Sifat 

CA 1 Parking 

Area 

Zona Parkir 

Entrance 

Pekerja, Staff Parkir 

• Masuk 

bangunan 

• Tempat Parkir 

• Lift 

• Tangga 

• Public 

• Public 

• Public 
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CA 2 Lobby  • Entrance 

• Menunggu 

Pengunjung, 

Staff 

Menunggu 

Berkumpul 

• Staff Room 

• Lobby 

• Toilet 

• Locker Room 

• Administration 

• Receptionist 

• Semi-private 

• Semi-private 

• Personal 

• Semi-private 

• Semi-private 

• Semi-private 

CA 3 Office • Kantor 

• Product 

Testing 

• Storage 

Pekerja, Staff • Bekerja 

• Testing 

Product 

• Penyimpana

n 

• Ruang Kantor 

• Testing Area 

• Storage Room 

• Semi-private 

• Private 

• Private 

CA 4 Healthy 

Cafeteria 

• Cafeteria Pekerja, Staff • Makan 

• Berkumpul 

• Menyiapkan 

Tempat 

Resepsionis 

• Kassa 

• Staff Room 

• Tempat Makan 

• Kitchen 

• Pantry 

 

• Semi-private 

• Semi-private 

• Semi-private 

• Semi-private 

CA 5 Beauty 

Clinic 

• Beauty 

Clinic 

Pekerja, Staff • Perawatan 

• Menyiapkan 

Tempat 

• Kassa 

• Staff Room 

• Lobby 

• Pantry 

• Locker Room 

• Semi-

private 

• Public 

• Semi-

private 

• Person

al 

CA 6 Lounge • Lounge Pekerja, Staff • Berkumpul 

• Beristirahat 

• Ruang Istirahat • Semi 

Privat

e 

CA 7 Hair & 

Nail 

Salon 

• Salon Pekerja, Staff • Perawatan • Ruang 

Perawatan 

• Semi 

Privat

e 

CA 8 L’oreal 

Store 
• Menjual 

• Membeli 

Pekerja, Staff, 

Pengunjung 
• Membeli 

• Menjual 

• Melihat-

lihat 

• Ruang 

Perbelanjaan 

• Public 

CA 9 Daycare • Menitipkan 

Anak 

• Menjaga 

Anak 

Pekerja, Staff • Menitipkan 

Anak 

• Menjaga 

Anak 

• Ruang 

Penitipan 

Anak 

• Semi Private 

CA 10 Karaoke • Melepas 

Stress 

Pekerja, 

Staff 
• Bersenang-

senang 

• Relaksasi  

• Melepas 

Stress 

• Ruang 

Karaoke 

• Semi 

Private 

 

Pada tabel, dijelaskan fasilitas kegiatan yang ada pada suatu ruang, 

pengguna yang memakai ruangan, kegiatan yang terdapat pada ruang, kebutuhan 

ruang, dan sifat ruangan tersebut. 
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2.1.4. Kebutuhan Klasifikasi, Jumlah, dan Besaran Ruang 

Untuk menentukan ruang-ruang yang terdapat pada Kantor L’oreal, 

sebelumnya penulis mencari tahu divisi-divisi yang terdapat pada kantor L’oreal, 

yaitu: 

1. 1. Professional Products Divison 

2. 2. Luxury Products Division 

3. 3. Commercial Products Division 

4. 4. Consumer Products Division 

Dan juga terdapat area kerja tambahan seperti administrasi dan computer room 

(IT). Lalu penulis membuat hubungan dan kegiatan yang ada pada masing-masing 

divisi dan pelaku dalam divisi tersebut. 

 

Gambar 2. 1 Hubungan Kegiatan pada Kantor (Sumber: Analisis Pribadi) 

 Dari sini, maka didapatkan tambahan ruang yaitu Lounge dan Creativity 

Room sebagai ruang untuk berdiskusi dan bersantai, dapat juga menjadi ruang untuk 

bertukar ide dan pendapat, brainstorming, dan meeting informal. 
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Tabel 2. 9 Tabel Program Aktivitas (Sumber: Pribadi) 



 13 
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2.1.5.  Standarisasi Kantor L’oreal 

L’Oréal berusaha menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi 

para karyawan termasuk karyawan perempuan yang sering memiliki multi 

peran. Restu Widiati, Head of Human Resources, PT L’Oréal Indonesia 

mengatakan, di L’Oréal, mereka berkomitmen untuk membuat lingkungan 

kerja yang nyaman bagi karyawan termasuk perempuan. Perusahaan juga 

menyediakan untuk karyawan akses dan kesempatan berbagai fasilitas dan 

layanan kecantikan, seperti: 

• manicure dan pedicure; 

• massage;  

• perawatan rambut;  

• harga khusus untuk anggota pusat kebugaran; 

• berbagai aktivitas olahraga seperti badminton, futsal dan kelas yoga.  

• tempat penitipan anak 

• tempat duduk dan meja ergonomis sehingga membuat karyawan tidak cepat 

lelah; 

• Di berbagai sudut disediakan ruang bersantai lengkap dengan mesin 

minuman 

• Printer diletakkan di satu beberapa titik tertentu untuk ’memaksa’ karyawan 

bangkit dari kursi dan bergerak. 
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2.2. Deskripsi Tapak 

2.2.1. Kriteria Tapak 

 Berdasarkan penjelasan isu dan respon arsitektural yang sudah ada, maka 

dibutuhkan kriteria tapak sebagai lokasi calon bangunan arsitektur. Adapun kriteria 

tapak yang dibutuhkan, yaitu: 

a. Tapak berada di kawasan yang terletak di kawasan perkantoran dan cocok 

untuk membangun kantor. 

b. Berada pada kawasan komersial dan dekat dengan pusat kota. 

c. Akses menuju lokasi tapak mudah dijangkau baik menggunakan kendaraan 

umum maupun pribadi. 

d. Lokasi tapak terletak pada kawasan dengan aktivitas yang beragam dan 

fasilitas yang cukup lengkap dan mudah dijangkau dan diakses. Fasilitas 

berupa area makan, mall, rumah sakit, SPBU, hotel, halte bus, dan lain-lain. 

 

2.2.2. Analisa Tapak 

 Lahan yang akan menjadi lokasi kantor terletak di Alam Sutera, Tangerang 

Selatan. Luas lahan yang digunakan sekitar 10.000 m
2
. Lahan merupakan tanah 

kosong dan terletak di seberang mall Living World dan disebelah Flavor Bliss (area 

makan). Tapak memiliki bentuk persegi panjang dan tidak berkontur. 

 

Gambar 2. 2 Lokasi Tapak (Sumber: Google Maps) 

U 
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Gambar 2. 3 Foto lahan (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Adapun batas-batas pada lahan, antara lain: 

Utara  : Fasilitas Komersil 

Selatan  : Jl. Alam Sutera Boulevard 

Barat  : Fasilitas Komersil (United toko sepeda) 

Timur  : Lahan Kosong 

1. Neighborhood 

Lokasi site berada dalam kawasan komersial dan perkantoran. Lokasi lahan 

cukup berdekatan dengan satu kantor, yaitu Mark’s Building dan satu Mall, yaitu 

Living World Mall yang berada diseberangnya. 

Jika ditinjau dari tinggi bangunan sekitar, lahan tidak terhalang oleh tinggi 

bangunan sekitarnya, walaupun terletak diseberang mall, namun mall tersebut tidak 

termasuk mall yang tinggi. 

Lahan berlokasi pada Jl. Alam Sutera Boulevard. Jalan ini tidak terlalu ramai 

dan macet meskipun ada beberapa kendaraan yang melewati jalan ini, yang 

kebanyakan mengunjungi mall. Terdapat juga pedestrian way dengan lebar 3 m 

namun peneduhan dengan vegetasi dirasa kurang. 
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Fasilitas kawasan site:  

 

Gambar 2. 4 Fasilitas Transportasi Sutera Bus yang mengelilingi Alam Sutera (Sumber: 

Dokumentasi Pribadi) 

 

Gambar 2. 5 Fasilitas Mall (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

Gambar 2. 6 Fasilitas Area Makan Food Park (Sumber: Dokumentasi 

Pribadi) 
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Gambar 2. 7 Ruko dan Area Makan (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

Gambar 2. 8 Fasilitas Area Makan Flavor Bliss (Sumber: Dokumentasi 

Pribadi) 

 

Gambar 2. 9 Fasilitas Sports Center (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar 2. 10 SPBU (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 
Gambar 2. 11 Area Makan (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 
Gambar 2. 12 Kantor Marks Building (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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2. Kebisingan  

Lokasi tapak yang berada disekitar kawasan komersil dan perkantoran memiliki 

tingkat kebisingan yang rendah sehingga dapat mendukung suasana kantor yang 

kondusif. Walaupun terdapat banyak bangunan komersil, tingkat kebisingan masih 

tergolong rendah dan normal karena yang membuat bising hanya suara klakson 

mobil dari jalan utama. 

3. Akses 

 

Gambar 2. 14 Kondisi Lalu Lintas Jam Pulang Kantor Pukul 17.00 (Sumber: 

Dokumentasi Pribadi) 

Dalam segi akses, lahan ini memiliki keuntungan, yaitu tergolong dekat dengan 

pintu keluar tol dari Jakarta dan bagi yang tinggal di kawasan site terdapat Sutera 

Bus yaitu bus yang mengelilingi kawasan Alam Sutera. Halte bus tersebut sering 

ditemukan disetiap sisi jalan. Site berada pada lokasi yang strategis yang mudah 

ditempuh baik dengan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. 

Jl. Alam Sutera Boulevard tergolong lebar, yaitu 9 m dan satu arah. Lalu lintas 

sekitar lahan tergolong lancar, hanya ramai disaat jam-jam tertentu seperti pagi hari 

saat berangkat kantor dan malam hari saat jam pulang kantor, namun tidak membuat 

macet. 

U 

Kebisingan tinggi 
Kebisingan rendah 

Gambar 2. 13 Gambar Kebisingan pada Site (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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2.2.3.  Potensi Tapak 

• Berdekatan dengan fasilitas pendukung seperti pusat perbelanjaan, kantor 

lain, area makan, sport center, SPBU, dan halte bus. 

• Akses menuju lahan mudah. 

2.2.4.  Permasalahan Tapak 

• Lahan berada dipinggir jalan utama sehingga pada jam-jam tertentu terjadi 

macet sehingga menyebabka bising dan polusi udara. 

• Lahan hanya memiliki satu sisi tampak yang dapat ditonjolkan sebagai point 

of view. 

2.3. Kajian Peraturan Dan Data Terkait 

Dari data peraturan terkait, dapat disimpulkan bahwa Alam Sutera termasuk 

kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, dan dapat 

didapatkan data berikut: 

Luas Lahan : 10.000 m
2 

KDB  : 50% à 5.000 m
2
 

KLB  : 3,2 à 32.000 m
2
 

KDH  : 20% à 2.000 m
2 

KB  : 8 Lantai 

GSB  : ½ n + 1 à 5,5 m 
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BAB 3 

PENDEKATAN DAN METODE DESAIN 

 

3.1. Pendekatan Desain 

 a. Arsitektur Perilaku (Behavior Setting) 

Dari isu yang dibahas yang merupakan perilaku wanita di kantor, 

pendekatan yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan perancangan ada 

beberapa, yang pertama adalah dengan menggunakan pendekatan arsitektur dari 

segi perilaku, yaitu behavior setting. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi 

jawaban untuk permasalahan wanita dengan memanfaatkan karakter dan kebiasaan 

wanita yang membuat ruang dapat mempengaruhi psikologisnya. Menurut Roger 

Barker dan Herbert Wright, behavior setting merupakan kombinasi perilaku dan 

lingkungan. Hubungan karakter manusia dengan suatu setting fisik memiliki 

pengaruh timbal balik. Dengan kata lain, apabila terdapat perubahan setting yang 

disesuaikan dengan suatu kegiatan, maka akan ada imbas atau pengaruh terhadap 

perilaku manusia.  

a. Seting perilaku dalam kajian perilaku dipandang sebagai area dan 

tempat perilaku berlangsung (Moore, 1985:S3). Menurut Lang 

(1987:113) seting perilaku dihasilkan oleh perpaduan antara aktivitas 

dan tempat. Arsitektur dapat mengubah paradigma seseorang atau 

bahkan jati diri seseorang itu hanya dengan ruang. Dengan penyusunan 

program arsitektur yang sesuai, maka ruang dapat mengubah atau 

mempengaruhi karakter atau jiwa wanita sehingga lebih baik. 

b. Behavior Setting atau Seting Perilaku 

Menurut Barker dan Laurens (2004), Behavior Setting adalah tata 

perilaku yang terbentuk karena aktivitas manusia yang selalu ingin 

berinteraksi dengan lingkungannya. Behavior Setting dipengaruhi oleh 

particular layout (dimensi, posisi), tempat, 3 elemen arsitektur (lantai, 

plafond, dinding), physical setting (susunan barang dalam ruang yang 

mempengaruhi rasa ruang), suhu, dan lain-lain. 
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 b. Arsitektur Feminisme 

Selain arsitektur perilaku, pendekatan lain yang dipilih untuk 

menyelesaikan permasalahan perancangan adalah arsitektur feminism. Arsitektur 

feminism merupakan seni dan ilmu dalam merancang suatu objek yang secara 

geometri mengadopsi kekuatan dibalik sisi kelembutan wanita. Mendalami tema 

ini, maka diambillah suatu aliran yang sesuai dengan karakter wanita, yaitu 

feminism. Maka diambillah konsep untuk penekanan bentuk arsitektural yang 

diambil dari karakter, sifat, serta peran wanita. Prinsip atau ciri – ciri desain 

Arsitektur Feminisme, diantaranya; Warna yang menentukan karakter feminism, 

bentuk yang berlekuk, tidak kaku, material pemakaian kaca. Feminisme merupakan 

duplikasi atau mengadopsi dari beberapa sifat wanita pada umumnya, sehingga 

dibawah ini dijabarkan beberapa kriteria bangunan pada Arsitektur Feminisme 

yaitu; Indah, Hangat, Sederhana, Nyaman, Lembut, dan Tenang. Dari sini, 

penggabungan pendekatan yang ada diharapkan dapat menjadi jawaban untuk 

permasalahan wanita dengan memanfaatkan karakter dan faktor-faktor wanita yang 

mempengaruhi psikologisnya sehingga dihasilkan bentuk arsitektural yang ramah 

wanita. 

 

3.2. Metode Desain 

 a. Metode Collective Data 

Metode collective data yang dipakai adalah metode research. Metode 

research yang dipakai adalah melalui survei. Survei terhadap behavior setting 

menggunakan teori dari Roger Barker (1968). Metode ini dimulai dari isu, lalu 

melakukan hipotesa melalui survey dari kuisioner online yang dilakukan, yang 

selanjutnya dikaji isinya. Setelah mengkaji isinya akan muncul kesimpulan dan 

dasar dari desain. 

Survey yang dilakukan adalah survey dengan menggunakan teori Roger 

Barker (1968). Survey ini diberlakukan untuk memperhatikan behavior setting 

disuatu waktu dan tempat tertentu. Tahap survey yaitu: 
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1. Tahap pengamatan 

Tahap pengamatan merupakan tahap dimana pelaku survey 

melakukan pengamatan disuatu waktu dan tempat tertentu. Hal-hal yang 

diamati merupakan aktivitas dan kebiasaan individu tertentu.  

 

2. Tahap Kuisioner 

Tahap kuisioner merupakan tahap survey menggunakan media 

berupa kuisioner. Disini, pelaku survey melakukan survey dengan membuat 

survey online menggunakan Google Form. Isi kuisioner berupa pertanyaan-

pertanyaan yang hasilnya nanti dapat digunakan untuk memenuhi konsep 

desain berdasarkan keinginan dan kebutuhan calon pengguna bangunan. 

Kuisioner dibagikan dengan total 30 responden wanita, dan pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan adalah hal-hal apa saja yang membuat responden 

merasa stress dan hal apa yang mereka butuhkan dalam suatu bangunan 

arsitektur yang dapat mengurangi rasa stress mereka. Alasan mengapa 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah untuk mengetahui 

behavioral activities yang para wanita lakukan di kantor, dan mengetahui 

hal yang mereka sukai dan tidak sukai sehingga hasil yang didapatkan dapat 

membantu desainer membuat desain kantor, zonasi ruang, dan suasana 

kantor yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang 

ada. 

Berikut ini merupakan hasil dari survey: 

Pada responden yang merupakan wanita karir, responden memilih 

kegiatan apa yang ingin responden lakukan yang dapat membantu 

mengurangi stress. Kegiatan yang paling dominan merupakan makan, lalu 

mendengarkan musik dan bertemu orang-orang terkasih.  

Pada gambar 2.1 ditunjukkan hasil survei mengenai apa yang 

dibutuhkan responden wanita karir untuk mengurangi stres. 
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Gambar 3. 1 Diagram hasil survei apa yang dibutuhkan responden wanita karir (Sumber: Pribadi) 

Pada responden yang merupakan wanita karir, responden memilih 

fasilitas apa yang ingin responden dapatkan pada suatu bangunan Arsitektur 

yang dapat membantu mengurangi stress. Fasilitas yang paling dominan 

yang ingin responden dapatkan yaitu ruang istirahat dan taman.  

Pada gambar 2.2 ditunjukkan hasil survei mengenai fasilitas yang 

diinginkan responden wanita karir untuk mengurangi stres. 

 

Gambar 3. 2 Diagram hasil survei fasilitas yang dibutuhkan responden (Sumber: Pribadi) 

Pada responden yang merupakan wanita karir, responden memilih fasilitas 

apa yang ingin responden dapatkan pada suatu bangunan Arsitektur yang dapat 

membantu mengurangi stress. Fasilitas yang paling dominan yang ingin responden 

dapatkan yaitu ruang istirahat, ruang spa, taman, ruang rias, dan tempat penitipan 

anak.  
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b. Metode Desain 

• Metaphor Architecture (Arsitektur Metafora) 

Metafora berasal dari bahasa Yunani, metapherein, berasal dari kata 

‘meta’ yang berarti memindahkan atau menurunkan, dan ‘pherein’ yang artinya 

mengandung atau memuat. Jadi secara etimologi, metafora dapat diartikan 

sebagai pemindahan makna yang dikandungnya kepada objek atau konsep lain 

sehingga makna tersebut terkandung pada objek yang dirancang baik melalui 

perbandingan langsung maupun analogi. Pendekatan metafora dalam 

mendesain biasanya dilakukan dengan analogi. Dalam merancang, biasanya 

perancang akan menggunakan analogi dari sebuah benda untuk diterjemahkan 

kedalam bentuk-bentuk arsitektur. Metode ini dilakukan dengan mengambil 

suatu makna tertentu yang akan ‘dibawa’ oleh suatu bentuk arsitektur. Bentuk 

arsitektural yang muncul melambangkan makna yang dikenakan pada 

arsitektural tersebut. Kegunaan penerapan metafora dalam arsitektur adalah 

dapat menjadikan objek arsitektur menjadi ekspresif. 

Menurut Anthony C. Antoniandes (1990) dalam buku “Poetics of 

Architecture” metafora adalah suatu cara memahami suatu hal, seolah hal 

tersebut sebagai suatu hal yang lain sehingga dapat mempelajari pemahaman 

yang lebih baik dari suatu topik dalam pembahasan. Dengan kata lain 

menerangkan suatu subyek dengan subyek lain, mencoba untuk melihat suatu 

subyek sebagai suatu yang lain.  

Menurut Anthony C. Antoniades, ada 3 aliran arsitektur metafora, yaitu 

Intangible Metaphors (metafora abstrak), Tangible Metaphors (metafora 

konkrit), Combined Metaphors (penggabungan antara keduannya).  

 

 

 

 

 

 



 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

BAB 4 

KONSEP DESAIN 

 

 

4.1. Eksplorasi Formal 

4.1.1. Konsep Perletakan Massa dan Bentuk Bangunan 

Untuk mendapatkan bentuk massa objek rancangan, metode yang dipakai 

adalah arsitektur metafora. Aliran metafora yang dipakai adalah Intangible 

Metaphors (metafora abstrak) dengan alasan pertimbangan yaitu signature pada 

perusahaan L’oreal yaitu produk rambut sehingga bentuk yang didapat adalah hasil 

metafora dari rambut. Pada pewarna rambut, terdapat bahan utama dalam hair dye 

atau pewarna rambut. Pada sejarah L’oreal dibentuk, sebelumnya penemu L’oreal 

menciptakan dan mengembangkan formula pewarna rambut, bernama Oréale. 

 

 
Gambar 4. 1 Rambut dan Bahan Utama Pewarna Rambut (Sumber: L’oreal Website) 

 

 
Gambar 4. 2 Proses Transformasi Bentuk (Sumber: Pribadi) 
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Massa dibuat tidak sebagai massa yang besar, melainkan sebagai massa 

yang terpisah-pisah. Hal ini dilakukan agar tidak terlalu terasa seperti di kantor yang 

terkotak-kotak atau terkurung yang dapat menekan psikologi dari para pekerja. 

Selain itu juga massa dipisahkan berdasarkan fungsi dan letak disesuaikan dari zona 

publik dan lainnya. Massa juga dibuat meliuk dan melingkar agar terkesan lembut 

dan feminim. 

Perletakan massa loreal store dan massa lain yang dapat digunakan public 

ditempatkan di area depan, dekat drop off, agar massa perkantoran dan massa lain 

yang bersifat non-public tidak dapat dimasuki. Agar para karyawan terdorong tidak 

membawa kendaraan pribadi, kantor L'oreal Indonesia yang baru ini sengaja dipilih 

di area yang dilewati banyak kendaraan umum. Adapun tempat parkir dan kamar 

mandi khusus pekerja yang mau bersepeda. 

 

 
Gambar 4. 3 Diagram Hubungan Ruang (Sumber: Pribadi) 
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4.1.2.  Konsep Terkait Perilaku 

Proses Psikologis Interaksi Manusia dan Lingkungan 

 

Gambar 4. 4 Proses Hubungan Interaksi Manusia dan Lingkungan (Sumber: Jurnal Itenas 

Rakarupa) 

Variabel-variabel yang menentukan suasana ruang: 

- Komponen Lingkungan fisik, seperti kondisi suhu udara, kondisi pencahayaan, 

tingkat kebisingan, kondisi objek lingkungan. 

- Komponen Psikologik, seperti privasi (keleluasaan pribadi), personal space (ruang 

diseputar badan), ketertutupan atau keterbukaan ruang, penataan perabotan, 

kepadatan pemakaian ruang. 

- Komponen Sosial, seperti barang. 

Menamakan meeting room dan ruang lain dengan nama- nama tokoh inspiratif 

wanita terkenal, seperti Kartini, Cut Nyak Dien, Najwa Shihab, Dian 

Sastrowardoyo, Susi Pudjiastuti, Merry Riana, Sri Mulyani dan lain-lain agar dapat 

membuat karyawan wanita termotivasi dan terinspirasi. 

Perilaku karyawan di ruang kerja secara langsung maupun tidak langsung 

berkait dengan unsur-unsur sosiologis, psikologis serta psikologi lingkungannya. 

Interaksi tatanan ruang dengan aktivitas manusia yang terwujud dalam perilaku ini 

akan berlangsung secara timbal balik dalam kondisi yang samar-samar yang disebut 

suasana ruang (atmosphere). Dengan demikian maka suasana ruang yang 

mengarahkan perilaku dan sekaligus terpengaruh oleh perilaku manusia di 

dalamnya. Atau dapat dikatakan bahwa suasana ruang (atmosphere) yang terbentuk 

di dalam interior ruang arsitektural adalah ”behavior setting” yang memberikan 

rangsang (stimuli) terhadap persepsi dan perilaku manusia, dan demikian pula 

sebaliknya kegiatan atau perilaku manusia berpengaruh kepada pembentukan 

suasana ruang. 
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3 elemen Arsitektur yang berpengaruh dalam pembentukan suasana ruang: 

- Elemen horizontal bawah (lantai) à warna yang menenangkan dan pada 

beberapa sisi menggunakan karpet agar terkesan lembut 

- Elemen horizontal atas (plafond) à dibuat melengkung agar terkesan 

lembut 

- Elemen vertikal (dinding) à open plan office à memakai partisi kaca 

sebagai pengganti tembok 

Pola interaksi yang terjadi pada kantor: 

- Pola interaksi atau pertemuan antar individu 

Interaksi ini secara umum terjadi dalam bentuk pertemuan di area kerja, 

maupun diruang publik seperti plaza. Perilaku atau kebiasaan wanita di kantor 

untuk interaksi antar individu seperti mengobrol, bercerita, cenderung lebih 

sering berbarengan dibanding sendiri saat pergi dari area workstation (seperti 

ke toilet, lounge, dan lain-lain).  

Menurut Richard Borton, Danny S. M (2017) pada layout yang bersifat 

terbuka (open plan), furniture yang mudah digeser atau dipindah dimaksudkan 

untuk membentuk setting yang berbeda guna mengakomodasikan kebutuhan 

yang berbeda. Ruang personal atau ruang antar individu, sebagai jarak badan 

seseorang dengan obyek atau orang lain didekatnya yang dapat mempengaruhi 

spasial dan psikologis, memperoleh besaran yang leluasa. Karena itu dalam 

semua kegiatan terdapat keleluasaan untuk terjadinya proses interaksi 

psikologis antara ruang dan manusia pemakainya. 

Pada setiap ruang setiap divisi di kantor, disediakan area semi-tertutup yang 

dibatasi oleh partisi kaca, agar para pekerja yang ingin berinteraksi sambil 

bekerja dapat pindah ruang agar tidak terlalu mengganggu pekerja lainnya. 
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Gambar 4. 5 Suasana Kantor (Sumber: Pribadi) 

 

Gambar 4. 6 Partisi Kaca pada Ruang Kantor (Sumber: Pribadi) 

Privacy dalam artian batasan spasial menjadi kurang sesuai pada kantor 

dengan penataan terbuka, karena besaran ruang (teritori) sebagai ruang antar 

individu menjadi besar dan leluasa. Maka dari itu, agar para pekerja wanita dapat 

memiliki ruang sendiri, disediakan “private room” berupa cubicle atau ruang kecil 

untuk menyendiri. Karena pada umumnya, manusia terkadang butuh waktu sendiri 

agar lebih fokus dan lebih nyaman. 

 

Gambar 4. 7 One Person Cubicle, Ruang Personal (Sumber: Pribadi) 

One person cubicle sebagai salah satu hasil dari arsitektur perilaku, 

merupakan tempat untuk beristirahat sejenak dari kegiatan yang membuat stres 
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sehingga wanita memiliki ruang sendiri atau teritori sendiri yang dapat 

membuatnya merasa aman, nyaman, dan tenang. 

 

- Pola Perilaku diluar Area Kerja 

Perilaku atau kebiasaan wanita diluar area kerja tidak jauh berbeda dengan antar 

individu, karena area luar kerja terdapat banyak seperti musholla, lounge, plaza, 

dan area lainnya, maka dari itu kegiatan seperti mengobrol, bercerita, berkelompok 

cenderung lebih besar dibanding di area kantor. Maka dari itu, ruang seperti lounge, 

creativity space dibuat menarik dan dengan interior yang dapat membantu para 

karyawan berinteraksi dengan baik dan nyaman. 

 

Gambar 4. 8 Suasana Creeative Space (Sumber: Pribadi) 

 

Gambar 4. 9 Suasana Creeative Space (Sumber: Pribadi) 

Memberikan tempat bekerja yang tidak kaku sehingga dapat membuat 

pekerjanya nyaman dalam berinteraksi dan juga proses berpikir. 
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- Pola Pengawasan antar Individu 

Kantor dengan sistem open plan (terbuka) menggunakan partisi pemisah area 

kerja bermaterial kaca dan lebih tinggi pada level karyawan pimpinan unit kerja, 

sehingga memungkinkan karyawan yang satu dapat melihat pekerjaan dan 

penampilan kerja karyawan yang lain, dan juga bisa melihat aktivitas pimpinan 

unitnya. Hal ini menurunkan pemikiran negatif yang kuat, dan minat ingin tahu 

dikurangi karena semua hal seolah dapat terlihat satu sama lain. Karenanya 

atmosphere kerja yang serba terbuka ini dirasakan menghasilkan hubungan yang 

baik antara pihak atasan dengan karyawan dibawahnya Dari pengamatan di ruang 

kerja tertutup hubungan antara atasan dan bawahan menjadi berjarak tersekat oleh 

dinding, kontak secara visual menjadi terbatas dan ini selalu mengundang minat 

ingin tahu. 

 

Gambar 4. 10 Partisi Kaca pada Kantor (Sumber: Pribadi) 

Partisi kaca sebagai pemisah ruang, dan juga pada bagian kaca pembatas void 

diberi meja dan kursi agar karyawan dapat merasakan bekerja dengan view yang 

berbeda. 

 

- Pola Interaksi Sosial diruang Publik 

Perilaku atau kebiasaan wanita diruang publik tidak jauh berbeda dengan diluar 

area kerja. Interaksi yang terjadi kurang lebih sama namun pada ruang publik dapat 

bertemu dengan orang yang tidak dikenal. Agar nyaman berinteraksi, ruang publik 

didesain menarik dan dapat tetap memberi teritori atau “ruang” sendiri seperti meja 

dan kursi yang tidak terlalu besar. Menyediakan antar jemput bagi pekerja, 

mengutamakan yang wanita, dikarenakan walaupun akses menuju kantor mudah 
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karena banyak transportasi publik, namun tetap disediakan antar jemput agar para 

pekerja merasa lebih aman nyaman, dan merasa terlindungi sehingga dapat bekerja 

dengan tenang. 

 

Gambar 4. 11 Suasana Area Duduk Plaza (Sumber: Pribadi) 

 

Gambar 4. 12 Suasana Area Duduk Plaza (Sumber: Pribadi) 

Terdapat Toko yang menjual produk L’oreal dengan diskon khusus 

karyawan dan juga toko ini bersifat umum, pengunjung yang datang dapat 

mendapatkan promo dengan mencoba produk-produk baru L’oreal dan 

memberi masukan. Dan jika kelantai 2, maka terdapat hair, nail, dan beauty 

salon untuk merawat diri dan melepas stress. 

 

Gambar 4. 13 Suasana Toko L’oreal (Sumber: Pribadi) 
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4.2. Eksplorasi Teknis 

4.2.1. Konsep dan Sistem Struktur  

Bangunan menggunakan kolom beton ukuran 60x60 cm dengan jarak kolom 

sejauh 7 meter. Pada inti atau tengah bangunan terdapat ruang untuk transportasi 

vertikal yaitu tangga dan lift manusia maupun servis. Pada atap menggunakan dak 

beton dengan dinding parapet yang di desain miring, agar jika dilihat bentuk atap 

seperti miring. 

 

Gambar 4. 14 Aksonometri Struktur (Sumber: Pribadi) 

 

Gambar 4. 15 Perletakan Kolom (Sumber: Pribadi) 

 

Gambar 4. 16 Struktur Atap (Sumber: Pribadi) 
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4.2.2. Konsep dan Sistem Utilitas  

• Air Bersih 

Sumber air bersih berasal dari PDAM yang didistribusikan menuju toilet, 

musholla, healthy cafeteria, dan salon melalui shaft. 

 

 

Gambar 4. 17 Aknosometri Utilitas Air Bersih (Sumber: Pribadi) 

• Air Kotor 

Sistem utilitas air kotor menggunakan 1 septic tank dan 3 sumur resapan 

untuk air dari toilet, musholla, healthy cafeteria, dan salon. 

 

 

Gambar 4. 18 Aknosometri Utilitas Air Kotor (Sumber: Pribadi) 
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• Sistem Utilitas Listrik 

Distribusi Listrik dari PLN yang kemudian di distribusikan melalui genset, 

MDP (Main Distribution Panel) menuju SDP (Sub Distribution Panel) pada setiap  

lantai pada massa yang terpisah lalu dialirkan ke saklar maupun stop kontak. 

 

 

Gambar 4. 19 Aknosometri Utilitas Listrik (Sumber: Pribadi) 

• Sistem Fire Protection  

Sprinkler setiap 3 meter, distribusi air didapat dari roof tank dan GWT. 

Meletakkan hydrant pillar di outdoor dan hydrant box di indoor. Fire 

Extinguisher diletakkan tiap lantai pada koridor dan tangga. 

 

 

Gambar 4. 20 Aknosometri Sistem Fire Protection (Sumber: Pribadi) 
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BAB 5 

DESAIN 

 

5.1. Eksplorasi Formal 

5.1.1. Siteplan 

 
Gambar 5. 1 Siteplan (Sumber: Pribadi) 
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5.1.2. Layout 

 
Gambar 5. 2 Siteplan (Sumber: Pribadi) 
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5.1.3. Denah 

 
Gambar 5. 3 Denah  Lantai 1 (Sumber: Pribadi) 
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Gambar 5. 4 Denah  Lantai 2 (Sumber: Pribadi) 
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Gambar 5. 5 Denah  Lantai 3 (Sumber: Pribadi) 
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Gambar 5. 6 Denah  Lantai 4 (Sumber: Pribadi) 
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5.1.4. Tampak 

 
Gambar 5. 7 Gambar Tampak Depan dan Kanan (Sumber: Pribadi) 
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Gambar 5. 8 Gambar Tampak Kiri dan Belakang (Sumber: Pribadi) 
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Gambar 5. 9 Gambar Perspektif (Sumber: Pribadi) 

Luas Lahan : 10.000 m
2
 

KDB : 1.782 m
2
 

KLB : 4.840 m
2
 

KDH : 5.290 m
2
 

KB : 4 lantai / 16 m 

GSB : 5,5 m 
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5.1.5. Potongan 

 
Gambar 5. 10 Gambar Potongan (Sumber Pribadi) 
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Gambar 5. 11 Gambar Potongan (Sumber Pribadi) 
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5.1.6. Interior 

 

Interior Ruang Kantor 

 Private room atau One person cubicle untuk pekerja wanita, didesain 

dengan warna yang lembut dan juga ukuran yang tidak terlalu luas agar terasa 

privat. 

 
Gambar 5. 12 Suasana One Person Cubicle (Sumber: Pribadi) 

 Pada area void, diberikan meja dan kursi agar para pekerja dapat bekerja 

dengan suasana berbeda. 

 
Gambar 5. 13 Suasana Ruang Kantor (Sumber: Pribadi) 

Disediakan area semi-tertutup yang dibatasi oleh partisi kaca untuk para 

pekerja yang ingin berinteraksi sambil bekerja dan untuk pimpinan unit. 

 
Gambar 5. 14 Suasana Ruang Kantor (Sumber: Pribadi) 
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Interior Creativity Area 

 

Penataan interior dibuat nyaman hingga dapat membuat karyawan bekerja 

dengan tenang, nyaman, dan produktif. Terdapat tempat duduk bertingkat seperti 

tangga yang melingkar yang dapat juga digunakan sebagai tempat presentasi. 

 
Gambar 5. 15 Suasana Creativity Area (Sumber: Pribadi) 

Pada bagian tengah ruang, terdapat tanaman indoor yaitu bunga krisan yang 

menambahkan kesan feminim. 

 
Gambar 5. 16 Suasana Creativity Area (Sumber: Pribadi) 

Area duduk dapat digunakan untuk berdiskusi atau proses brainstorming. 

 
Gambar 5. 17 Suasana Creativity Area (Sumber: Pribadi) 
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Interior Toko L’oreal 

 

Penataan intrerior pada Toko mengikuti standar toko L’oreal yang sudah 

ada, dengan pertambahan podium yang nantinya dapat dialih fungsikan sebagai 

panggung jika terdapat event. 

 
` Gambar 5. 18 Suasana Toko L’oreal (Sumber: Pribadi) 

 
Gambar 5. 19 Suasana Toko L’oreal (Sumber: Pribadi) 

 
Gambar 5. 20 Suasana Toko L’oreal (Sumber: Pribadi) 
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5.1.7. Eksterior 

 
Gambar 5. 21 Suasana Plaza (Sumber: Pribadi) 

 
Gambar 5. 22 Suasana Plaza (Sumber: Pribadi) 

 
Gambar 5. 23 Suasana Plaza (Sumber: Pribadi) 
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5.2. Eksplorasi Teknis 

5.2.1. Struktur 

 
Gambar 5. 24 Gambar Detail Struktur (Sumber: Pribadi) 
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5.2.2. Utilitas  

• Air Bersih 

 

 

Gambar 5. 25 Aknosometri Utilitas Air Bersih (Sumber: Pribadi) 

• Air Kotor 

 

 

Gambar 5. 26 Aknosometri Utilitas Air Kotor (Sumber: Pribadi) 
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• Sistem Utilitas Listrik 

 

 

Gambar 5. 27 Aknosometri Utilitas Listrik (Sumber: Pribadi) 

• Sistem Fire Protection  

 

 

Gambar 5. 28 Sistem Utilitas Fire Protection (Sumber: Pribadi) 
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5.2.3. Detail Arsitektural 

Agar para karyawan terdorong tidak membawa kendaraan pribadi, kantor ini 

sengaja dipilih di area yang dilewati banyak kendaraan umum. Adapun tempat 

parkir dan kamar mandi khusus pekerja yang mau bersepeda. Parkir mobil terletak 

dibagian belakang bangunan. Namun, karyawan tetap diberi fasilitas antar jemput. 

Terdapat Plaza sebagai tempat bercengkrama dan istirahat, dapat digunakan 

oleh orang umum yang mengunjungi salon dan toko dan juga pengunjung atau tamu 

kantor. 

 
Gambar 5. 29 Gambar zonasi Kantor (Sumber: Pribadi) 

 

Fasad kaca terdiri dari curtain wall kaca reflektif, selain untuk 

memaksimalkan pencahayaan alami agar meminimalisir penggunaan lampu, juga 

merupakan bentuk dari arsitektur feminisme yaitu memaksimalkan penggunaan 

kaca. Untuk penghawaan, pada setiap 3 panel kaca diselingi 1 panel yang dapat 

dibuka. 

 
Gambar 5. 30 Curtain Wall Kantor (Sumber: Pribadi) 
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Gambar 5. 31 Detail Curtain Wall (Sumber: Pribadi) 

Untuk secondary skin menggunakan material GCR (glassfibre reinforced 

concrete) cetak dengan ketebalan 12 mm, dengan pertimbangan karena dapat 

dibentuk sesuai keinginan dan bahan yang tergolong ringan sehingga mudah 

dipasang. 

 

Gambar 5. 32 Secondary Skin Kantor (Sumber: Pribadi) 

 

Gambar 5. 33 Detail Secondary Skin Kantor (Sumber: Pribadi) 

Pada massa lobby diberi louvre yang di desain melengkung agar terkesan 

seperti rambut.  

 

Gambar 5. 34 Detail Louvre pada Lobby (Sumber: Pribadi) 
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Desain canopy juga dibuat melengkung agar terkesan lembut dan tidak 

kaku. Untuk materialnya yaitu kaca agar tidak gelap dan tidak merasa terkurung. 

 

Gambar 5. 35 Detail Canopy (Sumber: Pribadi) 

Vegetasi yang dipakai adalah tanaman-tanaman yang cocok untuk cuaca 

tropis, seperti pohon palem, tanaman siklok, dan juga tanaman yang mendukung 

pembentukan suasana ruang yang feminim, seperti bunga krisan. Untuk desain 

lansekap dibuat melengkung juga dengan bentuk dasar segitiga yang 

dilengkungkan, agar sesuai dengan bangunan dan elemen lainnya pada site. 

 

Gambar 5. 36 Detail Lansekap (Sumber: Pribadi) 

 

Gambar 5. 37 Penggunaan Tanaman pada Interior (Sumber: Pribadi) 
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BAB 6 

KESIMPULAN  

 

 
Fungsi bangunan yang dirancang pada objek rancangan adalah L’oreal 

Office dengan pertimbangan karena kantor brand kecantikan memiliki banyak 

karyawan wanita dan L’oreal percaya kantor merupakan wujud apresiasi terhadap 

karyawannya yang merupakan asset utama. 

Perancangan kantor tersebut dirancang sebagai upaya untuk mengatasi isu 

tentang rasa stress dan permasalahan yang wanita alami terutama wanita karir yang 

memiliki tingkat stress lebih tinggi. Sasaran dari pengguna dari kantor ini yaitu 

wanita dan pria dengan kisaran umur 21-50 tahun. Perancangan kantor tersebut 

diharapkan dapat menjawab kebutuhan wanita dan juga interaksi antar wanita dan 

pria dengan baik khususnya pada bidang pekerjaan, mengemukakan pendapat, 

bersosialisasi, dan sebagainya. Dengan demikian, para pekerja terutama wanita 

dapat menjadi lebih produktif, nyaman, dan bahagia dalam bekerja, sehingga efek-

efek positif yang ditimbulkan dapat menyebar ke orang-orang sekitar. Dengan 

merancang ruang kantor yang didesain berdasarkan behavior setting para wanita 

saat di kantor, diharapkan terancang sebuah kantor yang dapat mencegah stress, 

dapat membantu para pekerja bekerja dengan nyaman dalam berinteraksi dan 

bekerja. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi jawaban untuk permasalahan 

wanita dengan memanfaatkan karakter dan kebiasaan wanita yang membuat ruang 

dapat mempengaruhi psikologisnya. Roger Barker dan Herbert Wright menjelaskan 

bahwa behavior setting merupakan kombinasi perilaku dan lingkungan. Hubungan 

karakter manusia dengan suatu setting fisik memiliki pengaruh timbal balik. 

Dengan kata lain, apabila terdapat perubahan setting yang disesuaikan dengan suatu 

kegiatan, maka akan ada imbas atau pengaruh terhadap perilaku manusia.  

Metode rancangan yang digunakan yaitu Arsitektur Metafora, dimana 

karakter dari pewarna rambut diangkat dan diaplikasikan kedalam objek rancangan 

dengan menggunakan aliran metafora yaitu Intangible Metaphor.  
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LAMPIRAN A 

 

Data Pendukung Kajian Peraturan Lahan 
 

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan 

Nomor 15 Tahun 2011 

Tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031 

 

Pasal 57 

 (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a meliputi:  

a. sepanjang Jalan Raya Serpong;  

b. kawasan sekitar Central Bussiness District (CBD) Bumi Serpong Damai 

Kecamatan Serpong;  

c. kawasan sekitar CBD Bintaro Kecamatan Pondok Aren; dan  

d. kawasan Alam Sutra Kecamatan Serpong Utara.  

(2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b meliputi Kawasan Pusat Pemerintah Kota 

di Kecamatan Ciputat.  

(3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan 

hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf c meliputi Kawasan 

Situ Gintung  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana tata ruang kawasan strategis diatur 

dengan Peraturan Daerah tersendiri paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak 

penetapan RTRW Kota Tangerang Selatan.  

(5) Penetapan kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 

1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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Pasal 82 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran pemerintahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf c meliputi:  

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk 

kegiatan pembangunan perkantoran pemerintahan, serta kegiatan pembangunan 

prasarana dan sarana umum pendukung perkantoran seperti sarana pejalan kaki 

yang menerus, sarana olahraga, sarana peribadatan, sarana perparkiran, sarana 

kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka hijau, dan jaringan utilitas 

perkantoran yang dilengkapi aksesibilitas bagi penyandang cacat;  

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana 

dimaksud pada huruf a kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan 

perkantoran pemerintahan; dan  

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b.  

(2) Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang kawasan perkantoran 

pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. KDB maksimal 50 (lima puluh) persen;  

b. KLB maksimal 3,2 (tiga koma dua);  

c. tinggi bangunan minimal 2 (dua) lantai dan maksimal tinggi bangunan sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan  

d. KDH minimal 20 (dua puluh) persen. 
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Paragraf 3 

Rencana Ketinggian Bangunan dan KLB 

Pasal 21 

 

(3) Pengaturan Ketinggian Bangunan dan KLB untuk setiap blok peruntukan 

terbagi kedalam 5 (lima) kategori, terdiri dari:  

a. blok peruntukan ketinggian bangunan sangat rendah adalah blok dengan 

bangunan tidak bertingkat dan bertingkat maksimum dua lantai (KLB maksimum 

= 2 x KDB) dengan tinggi puncak bangunan maksimum 12 m dari lantai dasar;  

b. blok peruntukan ketinggian bangunan rendah adalah blok dengan bangunan 

bertingkat maksimum 4 lantai (KLB maksimum = 4 x KDB) dengan tinggi puncak 

bangunan maksimum 20 m dan minimum 12 m dari lantai dasar;  

c. blok peruntukan ketinggian bangunan sedang adalah blok dengan bangunan 

bertingkat maksimum 8 lantai (KLB maksimum = 8 x KDB) dengan tinggi puncak 

bangunan maksimum 36 m dan minimum 24 m dari lantai dasar;  

d. blok peruntukan ketinggian bangunan tinggi adalah blok dengan bangunan 

bertingkat maksimum 9 Iantai (KLB maksimum = 9 x KDB) dengan tinggi puncak 

bangunan minimum 40 m dari lantai dasar;  

e. blok peruntukan ketinggian bangunan sangat tinggi adalah blok dengan bangunan 

bertingkat minimum 20 lantai (KLB minimum = 20 x KDB) dengan tinggi puncak 

bangunan minimum 80 m dari lantai dasar. 
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LAMPIRAN B 

Studi Preseden 

Unilever Headquarters, BSD, Indonesia.  

 

 

Unilever Headquarters terletak di BSD City, Tangerang Selatan. 

Bangunan ini merupakan kantor yang berkonsep Green Architecture. 

Namun, yang menarik perhatian adalah fasilitas yang terdapat didalamnya. 

Sebagai tempat kerja, kantor ini memiliki standar baru dalam hal 

penyediaan fasilitas yang bertujuan untuk mendukung kesehatan dan 

kesejahteraan karyawannya. Fasilitas tersebut merupakan pusat kebugaran, 

Zwitsal Day Care Centre, ruang laktasi, TRESemme Salon, Magnum Cafe, 

Buavita Juice Bar, perpustakaan, entertainment room, kantin, masjid, 

poliklinik, dan farmasi. 

 

Dari preseden tersebut, hal yang dapat diambil adalah sebuah bangunan 

Arsitektur yang dapat merespon kebutuhan wanita dan mengurangi stress 

yang dialami para wanita. Sehingga wanita dapat menjadi lebih bahagia dan 

produktif. 

 

 

Tampak perspektif kantor Unilever (Sumber: archdaily.com) 
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