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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hunian vertikal adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang 

terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah vertikal dan 

merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, 

terutama untuk tempat hunian (UU Nomor 16 Tahun 1985). Hunian vertikal dibangun untuk 

memecahkan masalah keterbatasan lahan sehingga bisa digunakan untuk menampung banyak 

orang.  

“There is every reason to believe that [the] hi-rise...apartment dwelling has adverse effects on 

mental and social health.” (Cappon, 1972, p. 194 dikutip oleh Gifford, 2016). 

Hunian vertikal telah banyak menghasilkan ketidakpuasan kepada penghuninya. Beberapa 

diantaranya adalah ketakutan, ketidakpuasan, stress, masalah perilaku, bunuh diri, hubungan sosial 

yang buruk. Dampak negatif dari hunian vertikal adalah tidak memberi manfaat bagi penghuninya 

telah banyak distudi oleh (e.g., Angrist, 1974; Cappon, 1972; Conway, 1977 dikutip oleh Gifford, 

2016). Pada komunitas masyarakat, hunian vertikal memberi beban layanan dan infrastruktur yang 

memperburuk masalah jalan, dan merusak karakter dari lingkungan (Broyer, 2002 dikutip oleh 

Gifford, 2016). 

Hunian vertikal juga memberikan ketakutan bagi penghuninya untuk berinteraksi, Banyaknya 

penghuni yang tinggal disebuah bangunan maka semakin banyak penghuni yang tidak dikenal. Hal 

ini menimbulkan rasa takut sehingga tidak terjadi interaksi sosial dan tidak akan menghasilkan 

sebuah komunitas dalam hunian tersebut. Hunian vertikal saat ini sudah memiliki fasilitas yang 

memadai, dengan sistem keamaanan yang baik sehingga penghuni merasa nyaman dalam 

huniannya. Namun, penghuni masih merasakan ketakutan akan hal tersebut (Gifford, 2016. p.3) 

Hal positif dari hunian vertikal adalah  bangunan - bangunan tipis dan tinggi memiliki luas lantai 

yang lebih kecil daripada jumlah yang setara dari unit-unit perumahan bertingkat rendah, dan dapat 

menempati lebih sedikit area. Ini, pada prinsipnya, menyisakan lebih banyak ruang untuk taman 

dan ruang hijau (Broyer, 2002 dikutip oleh Gifford, 2016). Lokasi pusat kota  adalah keuntungan 

bagi penghuni yang menginginkannya. Banyak pilihan layanan dan transportasi mungkin sudah 
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dekat, dan sejumlah besar tetangga yang berdekatan memiliki lebih banyak pilihan teman dan 

kenalan potensial untuk dukungan sosial (Churchman, 1999 dikutip oleh Gifford, 2016). 

Ruang komunal memciptakan ruang untuk orang bertemu dengan beberapa katalisator yang dapat 

mempercepat terjadinya interaksi. Katalisator membawa individu atau kelompok masyarakat 

untuk melakukan aktivitas ataupun diskusi secara bersama. Ruang komunal dapat menarik 

perhatian orang untuk ikut berpartisipasi jika terdapat aktivitas dan orang yang melakukannya. 

(Lang, 1987). Ruang komunal dalam suatu hunian vertikal perlu diperhatikan karena interaksi 

sosial tidak terjadi dengan sendirinya. Interaksi sosial terjadi jika ada satu individu atau kelompok 

berkontak fisik maupun berkomunikasi dengan sesamanya. 

Hunian vertikal dan ruang komunal adalah subjek yang telah ditinjau oleh beberapa penelitian. 

Namun, sebagian besar penelitian mempelajari subjek hunian vertikal. Subjek ruang komunal di 

hunian vertikal hanya memiliki sedikit perhatian. Tinggal di hunian vertikal diperkenalkan sebagai 

model baru permukiman manusia setelah munculnya prinsip - prinsip modernisme, meskipun 

sebagian dari pencapaian teknis adalah respon terhadap masalah populasi manusia di kota-kota. 

Aspek ruang komunal sebagai pendorong interaksi sosial tidak diteliti secara mendalam sehingga  

arsitek secara serius mempertimbangkan perlunya meneliti ruang tersebut. Studi ini dilakukan 

untuk untuk mencari hubungan antara pengguna ruang ini dan area komunal (Mahdavinejad, 

Mashayekhi, Ghaedi, 2012).  

Hidup dalam komunitas dan kebutuhan untuk melihat dan dilihat adalah salah satu karakteristik 

manusia yang tak terhindarkan. Kehidupan sosial ini dan interaksi sosial di dalamnya memerlukan 

ruang komunal untuk interaksi. Dalam hal ini, sebagai ruang dan tempat untuk kehidupan sosial 

penghuninya, hunian vertikal memerlukan ruang komunal. Ruang komunal tersebut dapat 

mencakup ruang untuk melakukan kegiatan sehari-hari penghuni, dan ruang untuk 

mempromosikan hubungan sosial dan sebagai hasilnya, untuk meningkatkan modal sosial yang 

ada di antara penghuni. Dalam pandangan yang lebih luas, ruang publik hunian vertikal dapat 

menjadi jembatan untuk menghubungkan penghuni dengan lingkungan dan bahkan dengan 

masyarakat umum untuk meningkatkan modal sosial di antara orang-orang, misalnya ruang untuk 

mengadakan pameran dan ritual, dll (Zarghami & Gheydari, 2015). 

Konektivitas sosial memiliki peran penting karena hunian vertikal saat ini dihuni oileh milenial 

yang memiliki tingkat sosial tinggi dan menginginkan kontak sosial yang nyata, nyaman untuk 

berbagi. Tentu saja semua golongan usia menginginkan interaksi sosial maka dari itu arsitek perlu 
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menciptakan ruang yang dapat memenuhi kebutuhan manusia (Gang, 2016). Selain itu, arsitek 

juga perlu merancang ruang tersebut sehingga dapat memenuhi kebutuhan secara fungsional. 

Setelah disimpulkan maka ruang komunal perlu diperhatikan dalam setiap hunian vertikal karena 

ruang komunal adalah media untuk mendorong interaksi sosial terjadi pada sebuah hunian vertikal. 

Ruang komunal memberikan tempat untuk beraktifitas dan berkomunikasi dengan sesama 

penghuni lainnya, menjaga dan membangun sebuah komunitas sehingga sesama penghuni dapat 

bersosialisasi dengan mudah dan nyaman. Pada penelitian ini, perlu di teliti lebih lanjut bagaimana 

meciptakan tipologi ruang komunal sebagai pendukung interaksi sosial dalam hunian vertikal. 

Masalah yang relevan dengan masyarakat dari bangunan tempat tinggal bertingkat tinggi 

Tempat tinggal adalah tempat utama di mana manusia melakukan interaksi sehari-hari. Tetapi 

bangunan tempat tinggal bertingkat tinggi tidak mendorong kegiatan penghuni atau memfasilitasi 

pembentukan atmosfer lingkungan yang ramah dan menyenangkan (Yuen 2005). Studi tentang 

masalah kehidupan masyarakat dalam perkembangan tinggi, yang dilakukan oleh Yuen (2005) dan 

Gifford (2007), mendaftar hubungan sosial yang buruk, kurangnya keamanan, mengurangi 

bantuan, dan menghambat perkembangan anak sebagai masalah utama yang disebabkan oleh 

kurangnya interaksi sosial 

Hubungan sosial yang buruk, Yuen (2005) menemukan bahwa sebagian besar penghuni gedung 

bertingkat tidak saling kenal dan memiliki banyak tetangga yang tinggal berdekatan tidak 

membangun suasana hati penghuni yang positif. Dia menyebutkan bahwa interaksi manusia sulit 

di gedung-gedung tinggi, sehingga hubungan tidak berkembang. Jadi, ada kurangnya kepercayaan, 

kepedulian, dan bantuan timbal balik di antara penghuni. Sebagai contoh, penelitian yang 

dilakukan pada tingkat interaksi sosial di Taipei, Taiwan, yang telah melihat peningkatan yang 

signifikan dalam pembangunan bertingkat tinggi, menemukan bahwa hanya 15,63% penduduk 

bertingkat tinggi melaporkan beberapa bentuk interaksi sosial1 yang terjadi (Huang 2006). 

Keadaan seperti itu mempengaruhi beberapa orang lebih dari yang lain dan telah ditemukan 

menjadi lebih bermasalah pada tingkat pribadi dengan bertambahnya usia individu (Conway 

1977). Orang yang lebih tua biasanya sudah pensiun dan kemudian menghabiskan banyak waktu 

di rumah, tanpa bentuk keterlibatan dengan orang lain (Conway 1987). Penduduk dapat hidup 

berdekatan selama bertahun-tahun sementara secara efektif tetap menjadi orang asing, meskipun 

penelitian ini menunjukkan kemungkinan interaksi yang lebih besar terjadi antara mereka yang 

tinggal di lantai yang sama, dengan beberapa tanda persahabatan terbentuk (Bochner et al. 1976). 
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Tetapi gedung-gedung perumahan bertingkat umum di China hanya mengandung 2-6 rumah 

tangga per lantai (Shan 2004) dan jumlah rumah tangga ini terlalu kecil untuk menciptakan 

perasaan masyarakat. Namun demikian, kurangnya ruang publik interior di mana interaksi sosial 

dan keakraban dapat berkembang berarti bahwa kesempatan untuk berinteraksi secara sosial 

dibatasi. 

Kurangnya ruang publik interior untuk interaksi sosial karena keterbatasan teknologi dan status 

ekonomi penghuni yang dituju, desain hunian bertingkat awal berfokus pada pembangunan ruang 

hidup pribadi, sementara ruang publik jarang dihargai (Li dan Liu 2006). Saat ini, perkembangan 

ekonomi dan kemajuan teknologi telah mengarah pada peningkatan standar hidup dan kebutuhan 

hidup, dan perumahan bertingkat tinggi dengan ruang publik dan pribadi telah berkembang pesat. 

Penghuni potensial tidak lagi fokus hanya pada ruang hidup pribadi tetapi menganggap ruang 

publik merupakan faktor penting untuk menilai lingkungan hidup secara keseluruhan. Ruang 

publik di dalam bangunan bertingkat tinggi mengalami tingkat hunian tertinggi dan merupakan 

tempat sebagian besar kontak sosial dalam lingkungan tersebut (Chen 2007). Tetapi, dibandingkan 

dengan ruang eksterior, sedikit perhatian telah diberikan pada ruang sosial interior. Desain 

sebagian besar ruang publik interior di gedung-gedung bertingkat sama sekali mengabaikan 

perlunya keterlibatan sosial, Karena ruang-ruang ini dirancang untuk sirkulasi, bukan untuk 

bersosialisasi, penghuni hanya memiliki sedikit kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain. 

Diyakini bahwa masalah utama dalam mempromosikan komunikasi lingkungan di perumahan 

bertingkat modern adalah untuk menyediakan ruang yang sesuai untuk komunikasi (Wang 2004). 

Jadi, penting untuk menciptakan ruang publik di dalam gedung-gedung bertingkat karena area-

area seperti itu dapat membantu meningkatkan rasa kebersamaan dan menyatukan penduduk, yang 

berpotensi mengatasi beberapa masalah yang berkaitan dengan masyarakat. Pertama, ruang-ruang 

ini dapat menyediakan area orang untuk duduk, belajar, bercakap-cakap, mengadakan acara, dan 

untuk banyak kegunaan sosial lainnya, memfasilitasi interaksi sosial di antara penduduk untuk 

meningkatkan kesempatan untuk bertemu satu sama lain. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan isu tersebut, berikut adalah rumusan masalah yang hendak 

diselesaikan  
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1. Apa karakteristik ruang komunal  yang perlu dipenuhi untuk mendorong interaksi sosial pada 

hunian vertikal? 

2. Bagaimana pengolahan ruang komunal yang dapat mendorong interaksi sosial pada hunian 

vertikal? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan seperti berikut 

1. Untuk mempelajari bentuk karakteristik ruang komunal pada bangunan umum. 

2. Untuk mempelajari kriteria ruang komunal sebagai media pendorong terjadinya interaksi. 

3. Untuk menghasilkan model tipologi rancangan ruang komunal yang sesuai terhadap hunian 

vertikal sehingga menimbulkan interaksi sosial antar penghuni. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut 

1. Untuk memberikan informasi dan pelajaran bagi perancang, pembangun dan penghuni 

bahwa interaksi sosial itu perlu dalam perancangan desain hunian vertikal. 

2. Menciptakan tipe – tipe tipologi hunian vertikal yang sesuai untuk terjadinya interaksi 

melalui media ruang komunal. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB 1 

Membahas latar belakang pembelajaran teori beserta isu yang mengikutinya. Mengetahui 

masalah yang ingin diselesaikan beserta tujuan dan manfaat dari penelitian 

BAB 2 

Berisi kajian teori mengenai hunian vertikal, ruang komunal, dan interaksi sosial yang 

disertai dengan studi jurnal. Bagian ini bertujuan untuk menemukan kriteria yang harus 

dipenuhi oleh ruang komunal dalam mencapai interaksi sosial pada hunian vertikal.   

BAB 3 

Analisis terhadap objek studi untuk menemukan realita yang terjadi pada ruang komunal. 

Analisis dilakukan berdasarkan teori dan kriteria ruang komunal yang telah ditemukan 
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pada bab dua. Bagian ini menghasilkan temuan berupa rekomendasi dalam merancang 

hunian vertikal yang berorientasi pada pengolahan ruang konumal sebagai pendorong 

interaksi sosialnya. 

BAB 4 

Berisi proses perancangan hunian vertikal pada lahan kosong. Proses perancangan didasari 

oleh temuan yang dihasilkan dari kajian teori serta studi kasus pada bab dua dan tiga. 

BAB 5 

Berisi kesimpulan yang dihasilkan dari keseluruhan peelitian serta rekomendasi bagi 

perancangan hunian vertikal kedepannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


