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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia ada banyak hal 

yang diciptakan oleh manusia dalam menjalani kehidupan bersosial di 

masyarakat, salah satunya kita kenal dengan sebutan budaya. Di jaman sekarang 

ini seni dan budaya sendiri mempunyai peran yang cukup berpengaruh dalam 

perekonomian di Indonesia, seni dan budaya semakin berkembang khususnya di 

ibukota Jakarta. Tersedia banyak ruang-ruang aspirasi bagi seniman di Indonesia 

untuk berkembang, salah satunya adalah rumah kaca Taman Menteng. 

Taman Menteng sendiri berada kawasan yang sangat strategis yaitu di 

pusat kota Jakarta, kawasan ruang publik ini dibangun dengan tujuan agar 

masyarakat kota Jakarta dapat melepas penat dari kehidupan sehari harinya, serta 

untuk berkegiatan sosial baik untuk komunitas dan individu. Awalnya kawasan 

ini dijadikan sebagai stadium sepak bola dan beralih fungsi dan berubah karena 

kehilangan fungsinya sebagai stadium dan dijadikan lahan usaha bagi masyarakat 

secara publik dalam bentuk taman kota.  

Dalam kawasan ini terdapat bangunan rumah kaca yang awalnya dijadikan 

sebagai rumah bibit, namun tidak memenuhi standart dan kebutuhan bangunan 

untuk menjadikan bangunan ini sebagai bangunan rumah bibit. Dari sana rumah 

bibit ini beralih fungsi sebagai bangunan sosial maupun komersial. Berdasarkan 

dari data Dinas Kehutanan Bagian Pertamanan Ks Tubun DKI Jakarta, fasilitas 
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rumah kaca ini sering dijadikan tempat untuk seniman-seniman di Indonesia 

khususnya Institut Kesenian Jakarta (IKJ) dalam menyampaikan aspirasi dan 

karya mereka dalam bentuk seni. 

Eksterior bangunan rumah kaca Taman Menteng yang terbilang unik 

menjadi daya tarik masyarakat kota Jakarta untuk berfoto saat mengunjungi 

kawasan Taman Menteng. Namun ketertarikan masyarakat pada eksterior 

bangunan ini berhenti, dikarenakan fisika bangunan pada rumah kaca, membuat 

suhu pada ruangan menjadi sangat amat panas di siang harinya. Ruangan yang 

kosong dan tidak terolah membuat bangunan ini hanya digunakan dan dikunjugi 

saat momen-momen tertentu. Ruangan yang tidak terolah sebagaimana fungsi 

awalnya membuat rumah kaca Taman Menteng tidak berfungsi secara maksimal 

sebagai ruang untuk sarana publik khususnya dibidang seni.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

perancangan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang sebuah tempat untuk komunitas seni di rumah kaca 

Taman Menteng supaya dapat mengembangkan visi, misi, dan 

kegiatannya? 

2. Bagaimana meningkatkan daya tarik masyarakat untuk mengunjungi 

rumah kaca Taman Menteng dan beraktifitas di dalamnya? 
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1.3 Tujuan Perancangan Interior 

1. Mengembangkan suatu komunitas seni di rumah kaca Taman Menteng 

untuk dapat lebih berkembang sehingga lebih menarik partisipasi dari 

masyarakat. 

2. Meningkatkan daya tarik pengunjung Taman Mentang untuk mau 

beraktifitas di dalam rumah kaca Taman Menteng. 

 

1.4 Kontribusi Perancangan Interior 

Penulis berharap hasil perancangan interior ini dapat memberikan kontribusi 

sebagai berikut: 

1. Kontribusi Praktis 

 Meningkatkan minat dan apresiasi terhadap seni bagi pengunjung. 

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi untuk 

pengembangan desain interior di komunitas lain 

 

2. Kontribusi Teoritis 

 Hasil perancangan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan analisa 

yang berkaitan dengan pengembangan perancangan Art Space secara 

umum. 
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1.5 Batasan Perancangan Interior 

Jenjang waktu yang ditentukan untuk perancangan ini adalah dua semester 

yaitu delapan bulan lamanya. Dimulai dari semester akselerasi pada bulan Mei 

2019 – Juli 2019 hingga semester ganjil pada bulan Agustus 2019 – Desember 

2019.  

Subjek perancangan ini terdiri dari ahli dalam studi kasus ini IKJ meliputi 

mahasiswa, organisasi, dan dosen. Pengguna adalah pengunjung yang datang ke 

Taman Menteng, baik tetap maupun tidak tetap. Perancangan ini mengacu kepada 

data pengunjung yang datang dan mengikuti aktifitas yang disediakan oleh IKJ. 

Batasan area pada perancangan ini mencakup dua gedung rumah kaca Taman 

Menteng, dan area di antara kedua gedung dan area sirkulasi pengunjung sebagai 

transisi dari kedua gedung.  

 
Gambar 1.1 Denah Cakupan Penelitian Taman Menteng 

Sumber: penulis 



 

 5

 
Gambar 1.2 Denah Gedung 1 dan 2 Rumah Kaca Taman Menteng  

Sumber: penulis 
 

1.6 Metode Perancangan Interior 

 Perancangan ini dimaksudkan untuk perencanaan interior untuk 

mengoptimalkan kembali fungsi rumah kaca Taman Menteng khususnya untuk 

bidang kesenian. Namun dengan keterbatasan penulis, maka penulis memerlukan 

ahli atau praktisi dalam bidang kesenian, data pengguna, dan kondisi rumah kaca 

Taman Menteng. 

 Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh 

data-data secara langsung yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung melalui ahli atau 

penanggung jawab dari Taman Menteng. Data yang didapat dijadikan acuan 

untuk memperoleh data lainnya dengan cara: 
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a. Observasi 

Menurut Riduwan, observasi merupakan teknik pengumpulan data, 

dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian 

untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 

2004:104). Metode observasi seperti yang dikatakan Hadi dan Nurkancana 

adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis baik secara 

langsung maupun secara tidak langsung pada tempat yang diamati 

(Suardeyasasri, 2010:9). Observasi hendaknya dilakukan supaya data yang 

didapat akurat dan penulis dapat merasakan secara pribadi supaya hasil analisa 

menjadi maksimal.  

Penulis melakukan pengamatan dan tinjau lokasi secara langsung di 

Taman Menteng. Pengamatan berfokus pada subjek, aktifitas, fasilitas, alur 

ruang, fungsi ruang hingga tata ruang. Selain itu, data juga akan didukung dan 

dilengkapi oleh dokumentasi foto dan video. 

b. Wawancara 

Menurut Supriyati (2011:48), mempunyai artian wawancara adalah cara 

yang cepat dan ampuh untuk memahami suatu keinginan atau kebutuhan. 

Wawancara adalah teknik pengambilan data melalui pertanyaan yang diajukan 

secara lisan kepada responden. Penulis melakukan teknik pengumpulan data 

dengan cara wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang 

berhubungan dengan objek yang sedang diteliti oleh penulis yaitu Public Art 

Space Interior Planning in Rumah Kaca Taman Menteng. 
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Wawancara dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara 

terstuktur dilakukan saat penulis sudah mengetahui informasi apa saja yang 

ingin didapat. Dalam wawancara ini, penulis sudah menyiapkan pertanyaan-

pertanyaan beserta pertanyaan alternatif. Sedangkan wawancara tidak 

terstruktur tidak memiliki pertanyaan yang sudah tersiapkan. Wawancara ini 

dilakukan secara terbuka, pertanyaan tidak terbatas dan jawaban tidak terikat. 

 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan informasi dan data yang didapat melalui studi 

literatur, standarisasi, internet, buku, dan lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 1.1 Tabel Metode Perancangan Interior 

Sumber: penulis 
 

 

Problem  
 
Komunitas yang kurang 
berkembang sehinga tidak 
menarik minta seni pada 
masyarakat. 

Analisis 
 
Analisa data yang didapat 
dari data primer yang 
berupa observasi dan 
wawancara beserta dari 
data sekunder. 

Teori 
 
Teori sebagai 
pedoman dan 
standar untuk 
perancangan yang 
lebih baik bagi 
pemecahan 
masalah. 

Langkah 
 
Selanjutnya, penulis 
membentuk konsep 
yang ditentukan dari 
informasi dan 
programming yang 
sudah dilakukan. 

Solusi 
 
Dari masalah, 
analisa, teori dan 
konsep yang sudah 
ditentukan, 
terbentuk sebuah 
solusi yang 
terperinci. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

 Terdiri dari uraian umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan perancangan, kontribusi perancangan, batasan perancangan, metode 

perancangan, sistematika penulisan serta kerangka perancangan.  

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

 Terdiri dari uraian mengenai tinjauan literatur dan teori-teori yang 

mendukung topik yang diambil oleh penulis.  

 

BAB III STUDI KASUS 

 Terdiri dari uraian dan pembahasan mengenai data hasil observasi yang 

kemudian dianalisa dan diperdalam di bab ini. 

 

BAB IV ANALISIS MASALAH 

 Terdiri dari uraian mengenai data analisa masalah yang muncul dari 

standarisasi perancangan Art Center dan juga menentukan solusi yang dibuat 

berdasarkan analisa data dan teori dalam perancangan interior. 

 

BAB V  KONSEP 

 Terdiri dari uraian pemilihan konsep perancangan sebagai pemecahan 

masalah desain. 
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BAB IV KESIMPULAN 

 Terdiri dari kesimpulan dan saran yang didapat oleh penulis dari hasil 

perancangan desain. 

 

1.8 Kerangka Perancangan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.2 Tabel Kerangka Perancangan 
Sumber: penulis 

 

 

 

 

Latar Belakang Permasalahan Proyek 
 
Penurunan fungsi rumah kaca Taman 
Menteng 
 

Aktifitas Pengguna 
 
Penggunaan berkecimpung di 
bidang kesenian 

Observasi 
 
 Tinjau lokasi Taman Menteng 
 Tinjau lokasi komunitas 
 Studi Preseden 

Wawancara 
 
 Pengunjung sekitar 
 Anggota komunitas 
 Petugas sekitar 

Survey 
 
 Survey Taman Menteng 

 
RUMAH KACA 

TAMAN MENTENG 

Identifikasi Masalah 
Teori, Literatur, 

Standarisasi 
Konsep Perancangan 


