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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Prioritas pada  perancangan kompleks bangunan komersial pada 

umumnya hanya berfokus pada fungsi-fungsi bagian interior saja, di mana 

fungsi-fungsi bagian interior ini untuk mendukung pergeseran pola 

konsumsi ke arah leisure-based consumption. Akibatnya, ruang-ruang 

pada bagian luar bangunan cenderung terabaikan dan menjadi tidak 

terintegrasi, dan mengakibatkan timbulnya ruang-ruang di antara bangunan 

yang mati.  

Menurut studi yang dilakukan Nielsen, konsumen dominan di 

Indonesia saat ini adalah Generasi Y (kelahiran tahun 1980 an hingga 

tahun 1994) dan Generasi Z (kelahiran tahun 1995 hingga sekarang), yang 

lebih mementingkan kebutuhan bersifat lifestyle dan experience seperti 

makan di restoran, menonton bioksop, berekreasi, plesiran, akses digital 

dan lainnya (Bachdar, 2016; Katherina, 2017; Yuswohady, 2017). Menurut 

informasi yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS), dalam kurun 

waktu lima tahun terakhir, terjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat 

dari dari barang-barang biasa atau goods-based consumption menjadi 

komoditas leisure atau experience-based consumption (Basri, 2017; 

Yuswohady, 2017). Komoditas yang termasuk dalam kegiatan leisure 

antara lain: hotel, restoran, tempat rekreasi, kesehatan dan kebugaran, 

kegiatan kesenian serta kegiatan kebudayaan. Leisure sendiri berarti segala 

pengalaman yang berkualitas, ataupun kegiatan yang dilakukan pada 

waktu luang/bersantai (Kelly 1996). Pergeseran pola konsumsi tersebut 

mengakibatkan perubahan pada banyak hal, salah satunya pada arsitektur, 

sebagai wadah dari berbagai kegiatan konsumsi. 

Pergeseran pola konsumsi tersebut berakibat pada perubahan 

fungsi bangunan. Jika dahulu banyak bangunan yang difungsikan sebagai 
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toko-toko ritel, sekarang berubah fungsi menjadi berbagai prasarana 

leisure dan fasilitas pendukungnya, seperti café, co-working space, art 

space, dan art gallery. Kehadiran prasarana leisure dan fasilitas 

pendukung menjadi pemandangan yang lazim kita jumpai sehari-hari, dan 

menjadi bagian dari gaya hidup pada era milenial ini, seperti yang 

dijumpai pada area Benton Junction, Karawaci (lihat Gambar 1.1). Pada 

area tersebut terdapat banyak bangunan komersial dengan fungsi leisure, 

seperti restoran dan café, yang terintegrasi dengan baik oleh ruang jalan 

(pedestrian) sebagai ruang transisi. Seperti yang terlihat pada Gambar 1.1, 

ada interaksi antara pejalan kaki (eksterior), dengan interior bangunan 

komersial.  

 
Gambar 1.1. Benton Junction, Karawaci 

Sumber: Olahan pribadi, 2018 

 

Namun pada area lainnya masih banyak ditemukan disintegrasi 

pada perancangan area. Perancangan hanya difokuskan ke dalam ruang 

(interior), sementara konektivitas antar ruang kurang diperhatikan. Sebagai 

contoh di area Flavor Bliss Alam Sutera (lihat Gambar 1.2), terjadi 

disintegrasi antara bagian belakang bangunan dengan plaza, akhirnya 

ruang tersebut cenderung menjadi ruang negatif. Hal tersebut berpengaruh 

pada bangunan komersial yang ber-orientasi langsung pada plaza, 

akibatnya relatif lebih sepi, karena mayoritas bangunan pada area tersebut 

membelakangi plaza (lihat Gambar 1.3). 
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Gambar 1.2. Plaza pada Flavor Bliss Alam Sutera, Serpong 
Sumber: Olahan pribadi, 2018 

 

 

 

Gambar 1.3. Denah Orientasi Flavor Bliss Alam Sutera, Serpong 
Sumber: Olahan pribadi, 2018 

 

Contoh lainnya pada area komersial Pantai Indah Kapuk (PIK) 

seperti pada Gambar 1.4, terdapat berbagai komoditas leisure dibangun di 

area ini, berupa café dan restoran, namun masing-masing café dan restoran 

hanya terfokus pada ruang dalam bangunan mereka saja. tidak ada 

integrasi antara bagian dalam dan bagian luar (eksterior).  
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Gambar 1.4. Ruko Pantai Indah Kapuk, Kapuk, Jakarta Utara 

Sumber: Olahan pribadi, 2018 

 

 
Gambar 1.5. Potongan Ruko Pantai Indah Kapuk, Kapuk, Jakarta Utara 

Sumber: Olahan pribadi, 2018 

 

Perancangan ruang transisi merupakan salah satu penentu 

integrase antara ruang interior dengan ruang eksterior. Pada konteks 

perkotaan, ruang transisi dikenal dengan sebutan urban threshold. Ruang 

transisi (threshold space) adalah ruang penghubung antar bangunan yang 

menghubungkan ruang satu dengan yang lain, bangunan satu dengan yang 

lain atau sisi dalam dan luar suatu bangunan (Boettger 2014). Ruang 

transisi berfungsi sebagai ruang, batas, transisi, atau penghalang dari suatu 

ruang dengan ruang lainnya (Janson and Tigges 2014). Contoh ruang 

transisi yang sering kita temui misalnya bagian lobby hotel, bagian taman 
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di depan bangunan, pedestrian di sekitar mall, entrance suatu bangunan, 

serambi depan rumah, dan lain sebagainya.  

 Pada umunya, perancangan ruang transisi masih kurang 

mendapat perhatian, padahal ruang-ruang tersebut berperan penting untuk 

menghubungkan bangunan yang satu dengan bangunan lainnya dan 

menciptakan area yang aktif (oleh pejalan kaki). Orientasi pembangunan 

area komersial pada umumnya lebih menekankan pada aksesibilitas 

kendaraan bermotor, sehingga menyebabkan tidak terkoneksinya ruang-

ruang dalam suatu area dengan ruang luarnya. Bangunan-bangunan 

komersial dipisahkan oleh jalur kendaraan bermotor yang lebar, tanpa 

adanya akses penyeberangan yang memadai, sehingga tidak jarang 

dijumpai penyeberang jalan yang menyeberang tidak pada tempatnya. 

Orientasi pembangunan pada kendaraan bermotor juga  mengakibatkan 

semakin meningkatnya kebutuhan lahan sebagai tempat parkir kendaraan 

bermotor, padahal lahan tersebut dapat digunakan untuk fungsi lainnya. 

Seharusnya, dengan semakin bergesernya pola konsumsi ke arah 

leisure-based activity, suasana leisure juga bisa dinikmati baik di dalam 

maupun di luar ruang, dan terjadi koneksi antara ruang dalam dan luar,  

sehingga menciptakan satu kesatuan area komersial yang memfasilitasi 

komoditas leisure dan menjadikan area tersebut aktif (vibrant). Area yang 

vibrant berarti area yang sibuk/ramai di berbagai lokasi dan waktu. Gehl 

(2010) menambahkan, bahwa area yang vibrant dapat dilihat dari 

banyaknya orang yang berkumpul di ruang-ruang publik untuk menikmati 

ruang-ruang kota. 

 Menurut Gehl (2010), ruang kota lebih dapat dinikmati pada saat 

kita berjalan kaki, hal ini dikarenakan pada saat kita berjalan kaki, 

kecepatan kita relatif lambat daripada menggunakan kendaraan bermotor, 

yang Gehl kategorikan sebagai “5 km/h cities”. Gehl berkata bahwa 

dengan berjalan, jarak antara kita dengan yang lain menjadi lebih dekat, 

seperti jarak antara manusia, jarak antara bangunan atau vegetasi, sehingga 
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menciptakan ruang yang lebih detail, ada lebih banyak yang bisa diamati 

dibandingkan pada saat kita di dalam kendaraan yang berjalan 60 km/h. 

Pengalaman menikmati sebuah ruang akan menjadi lebih menarik, karena 

terdapat interaksi secara visual ataupun sosial terhadap orang – orang lain 

di ruang jalan atau terhadap bangunan – bangunan di sekitar ruang jalan 

tersebut. Hal ini yang menjadi dasar mengapa perancangan ruang transisi 

penting untuk diperhatikan. 

Adapun keberadaan ruang transisi yang buruk antar bangunan 

berpotensi menciptakan ketidakmerataan kualitas ruang dalam suatu area. 

Ada ruang yang cenderung lebih ramai, dan ada ruang-ruang yang menjadi 

tidak terpakai, atau ada ruang-ruang yang tidak difungsikan secara 

maksimal (misalnya dijadikan lahan parkir, lorong-lorong yang menjadi 

ruang negatif, dan lain sebagainya). Ruang-ruang yang tidak berfungsi 

secara maksimal nantinya dapat mengakibatkan berbagai permasalahan di 

dalam perkotaan, seperti kriminalitas, perasaan tidak nyaman pada saat 

berjalan, dan lain sebagainya. Hal lain yang ditimbulkan dari ruang transisi 

yang buruk adalah kebergantungan orang-orang terhadap penggunaan 

kendaraan bermotor untuk bergerak menyusuri area tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1) Apa aspek-aspek yang mempengaruhi atau mendukung terciptanya 

ruang transisi yang terintegrasi? 

2) Bagaimanakah perancangan ruang transisi terintegrasi dapat 

berkontribusi pada area kasus studi? 

3) Bagaimanakah perancangan ruang transisi terintegrasi dapat 

mendukung area komersial yang aktif (vibrant)? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah : 

1) Mengetahui aspek yang berpengaruh pada penciptaan ruang transisi 

yang terintegrasi. 

2) Memberikan usulan atau rekomendasi perbaikan terhadap ruang 

transisi pada area kasus studi. 

3) Dapat menerapkan rekomendasi perbaikan ruang transisi yang 

mendukung area komersial yang aktif (vibrant) 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

a. Manfaat untuk pengembang/arsitek/tata kota : 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pihak-

pihak yang ikut berperan dalam pembangunan/pengembangan area 

komersial akan pentingnya ruang transisi, dengan disertai usulan 

ruang transisi pada area tersebut. 

b. Manfaat untuk mahasiswa : 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa untuk 

lebih memahami mengenai ruang transisi dan aplikasinya dalam area 

komersial, untuk menghubungkan ruang-ruang dalam area tersebut. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah yang melandasi penulisan 

penelitian, rumusan masalah yang akan dihadapi, serta manfaat dan tujuan 

dari penelitian. 

BAB II RUANG TRANSISI KOTA DAN KUALITAS VIBRANT KOTA 
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Bab ini berisi teori – teori yang mendukung penelitian. Pada bab 

ini dibahas mengenai teori ruang transisi kota (urban threshold), dan 

kualitas vibrant kota. Bab ini juga berisi pembahasan preseden 

menggunakan kesimpulan dari teori-teori pendukung. Hasil dari bab ini 

berupa aspek-aspek yang mempengaruhi atau berkontribusi pada 

penciptaan ruang transisi yang terintegrasi. 

BAB III STUDI KASUS AREA KOMERSIAL SISI SELATAN LIPPO 

 VILLAGE 

Bab ini berisi analisis dari studi kasus ruang transisi pada area 

komersial Lippo Village dengan aspek penilaian dari kesimpulan bab 

sebelumnya, menghasilkan perancangan ruang transisi terintegrasi pada 

area komersial, berdasarkan teori pada bab sebelumnya. 

BAB IV KONSEP DESAIN 

Bab ini membahas tentang implementasi dari teori ke dalam area 

komersial Lippo Village. Hasil dari bab ini berupa perancangan ruang 

transisi terintegrasi yang dapat mendukung area komersial yang aktif 

(vibrant), berdasarkan teori dan studi kasus pada bab sebelumnya. 

BAB V KESIMPULAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil implementasi pada konsep 

perancangan.  
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