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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Didalam kehidupan sehari-hari tentunya manusia tidak dapat lepas dari 

hubungan antara satu dengan yang lainnya, ia akan selalu perlu untuk mencari 

individu ataupun kelompok lain untuk berinteraksi ataupun bertukar pikiran. 

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekamto di dalam pengantar sosiologi (1982), 

interaksi sosial merupakan kunci semua kehidupan sosial. Dengan tidak adanya 

komunikasi ataupun interaksi antara satu sama lain maka tidak mungkin ada 

kehidupan bersama. Jika hanya fisik yang saling berhadapan satu sama lain, tidak 

akan menghasilkan suatu bentuk kelompok sosial yang dapat saling berinteraksi.  

 Bentuk-bentuk interaksi sosial adalah asosiatif dan disosiatif (Soerjono 

Soekanto, 2010: 64). Bentuk interaksi asosiatif terdiri dari kerjasama dan 

akomodasi. Kerjasama disini dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara 

individu dengan individu untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama, 

sedangkan akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan.  

 “Abad 21, yang disebut-sebut sebagai abad informasi.” (Kompasiana, 

2011,https://www.kompasiana.com/abumuhammadibrahim/5500c426a333110d17

50fccc/abad-informasi, 10 Mei 2011) Pada saat sekarang, sebagian besar manusia, 

dengan cara sendiri mulai mempersiapkan diri menyosong abad tersebut. Dunia 

dengan enam milyar penduduknya yang mendiami lima benua seolah-olah 

menjadi tetangga dalam satu desa besar. Perkembangan teknologi komunikasi dan 

interaksi itu memungkikan transformasi informasi yang mampu menembus batas-

https://www.kompasiana.com/abumuhammadibrahim/5500c426a333110d1750fccc/abad-informasi
https://www.kompasiana.com/abumuhammadibrahim/5500c426a333110d1750fccc/abad-informasi
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batas konvensional: ruang dan waktu secara kuantitatif maupun kualitatif. 

Smartphone adalah alat komunikasi canggih dengan kemampuan ponsel canggih. 

Selain itu, teknologi yang digunakan dalam desain mereka dapat mempengaruhi 

keterlibatan individu, produktivitas dan interaksi. Smartphone membuat individu 

menjadi pintar dalam lingkup sosial, yaitu individu-individu yang berada di dunia 

sosial cenderung bergaul dengan berbagai macam dan banyak orang-orang 

melalui media social. “ messaging is one of the few things that people do more 

than social networking” Mark Zuckerberg. Sosial media meghapus batasan-

batasan manusia untuk bersosialisasi, batasan ruang maupun waktu, dengan media 

sosial ini manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain dimanapun 

mereka bereda dan kapanpun, tidak peduli seberapa jauh jarak mereka, dan tidak 

peduli siang atau pun malam. Semakin meningkatnya kebutuhan manusia zaman 

sekarang untuk melakukan interaksi dengan siapa saja dan kapan saja, maka 

dibutuhkan juga ruang atau sarana dimana manusia dapat melakukan interaksi dan 

berkomunikasi.  

 Indonesia merupakan negara berkembang, baik dari segi ekonomi, 

infrastruktur dan juga dari segi peningkatan populasi manusia. Peran ruang publik 

bagi masyarakat sangat penting, selain menyangkut tata ruang fisik lingkungan, 

ruang publik juga memiliki fungsi dan makna sosial. Namun, pertumbuhan kota 

yang cepat menyebabkan tuntutan kebutuhan lahan perkotaan semkain meningkat. 

Di sisi lain, sedikitnya ruang publik yang dapat menampung bebagai aktivitas 

bersama dikhawatirkan terjadinya berbagai masalah sosial kemasyrakatan sebagai 

akibat dari kurangnya kebersamaan dan sosialisasi antar masyarakat. Masyarakat 
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tidak lagi memiliki ruang bersama untuk saling berinteraksi, komunikasi antar 

masyarakat, anak-anak tidak lagi memiliki tempat bermain di ruang luar, sehingga 

budaya kebersamaan dan toleransi semakin terkikis. Oleh karena itu, pemerintah 

perlu memberikan fasilitas umum seperti ruang publik. Pada umunya, ruang 

publik merupakan suatu ruang terbuka yang dapat mendukung kebutuhan manusia 

akan tempat-tempat berkumpul dan wadah untuk berinteraksi dengan manusia 

dalam melakukan aktivitas bersama. Menurut Rustam Hakim (1987), ruang publik 

merupakan suatu wadah yang dapat menampung aktivitas tertentu dari 

masyarakat, tempat atau ruang yang dapat diakses atau dimanfaatkan oleh warga 

atau masyarakat dengan cuma-cuma, bisa digunakan masyarakat secara bersama-

sama baik secara individu maupun berkelompok, karena adanya kebutuhan akan 

tempat untuk bertemu, berkomunikasi, atau hanya untuk sekedar tempat 

refreshing bersama keluarga. Sehingga dibutuhkan ruang publik yang dapat 

memaksimalkan fungsi ruang publik sebagai sarana media komunikasi antara 

masyarakat.  

  Lingkungan sekitar dan bangunan-bangunan disekitar merupakan faktor 

yang terpenting dalam memaksimalkan fungsi ruang publik sebagai sarana media 

komunikasi antara masyarakat.  Kota Tua merupakan obyek wisata peninggalan 

bersejarah peninggalan di zaman Belanda. Kota Tua saat ini menjadi tempat 

wisata yang sering dikunjungi oleh banyak orang, tidak hanya wisatawan lokal 

maupun wisatawan luar negri. Tetapi ruang publik yang berfungsi sebagai media 

komunikasi antar masyarakat tidak berfungsi sesuai dengan fungsinya, 

masyarakat yang datang ke Kota Tua masih belum dapat terhubung satu sama 
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lain, baik secara individu maupun kelompok, dengan berkembangnya interaksi 

pada saat ini fungsi ruang publik masih belum dapat menjadi ruang untuk 

masyarakat berkomunikasi. Diperlukan suatu faktor pendorong, supaya 

masyarakat yang berada di ruang publik dapat berkomunikasi satu sama lain, baik 

secara individu maupun kelompok. Menurut Murdiyatmo dan Handayani (2004) 

Interkasi antar masyarakat dapat terjadi jika masing-masing sadar adanya pihak 

lain yang menyebabkan perubahan-perubahan dalam perasaan orang-orang yang 

bersangkutan. Hal itu bisa menimbulkan kesan di dalam fikiran seseorang, yang 

kemudian akan menentukan tindakan apa yang akan dilakukannya interaksi yang 

terjadi antar individu maupun kelompok. 

 Selain itu, pentingnya interaksi dengan lingkungan dan bangunan sekitar 

merupakan salah satu faktor pendorong masyarakat untuk dapat berinteraksi. 

Sense of place diartikan sebagai ikatan emosional antara tempat dengan manusia. 

Menurut Axford dan Hockings (2005), sense of place adalah gabungan antara 

kesadaraan dan ketidaksadaran dalam perasaan dan persepsi, konsep yang kaya 

akan penyatuan bagaimana individu menyadari, mengalami dan mengungkapkan 

arti terhadap sebuah tempat, dalam sense of place terdapat perasaan, persepsi, 

sikap dan perilaku seseorang terhadap sebuah tempat. Menyamakan persepsi antar 

masyarakat terhadap lingkungannya dapat memunculkan kemungkinan interaksi 

antar masyarakat. Hal ini diharapkan supaya fungsi ruang publik akan berkerja 

sesuai dengan fungsinya sebagai wadah komunikasi antar masyarakat. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam perancangan Pelataran Kota Tua, yaitu : 

Bagaimana cara menimbulkan interaksi antar masyarakat baik individu 

maupun kelompok dengan  melakukan kontak sosial dan menyamakan persepsi 

antar masyarakat terhadap Kota Tua?  

 

1.3 Tujuan Perancangan Interior 

 Tujuan dalam perancangan Plataran Kota Tua sebagai berikut : 

1. Menciptakan space yang dapat memaksimalkan interaksi antara 

pengunjung Kota Tua baik individu maupun kelompok dengan cara 

memunculkan kemungkinan-kemungkinan antara pengunjung terjadi 

kontak sosial dan menyamakan persepsi pengunjung mengenai Kota Tua. 

2. Memberikan pengunjung pengalaman mengenai konteks Kota Tua dan 

aktivitas yang dilakukan pengunjung yang bertujuan untuk 

memaksimalkan fungsi ruang public sebagai media komunikasi antar 

masyarakat.  

 

1.4 Kontribusi Perancangan Interior 

 Perancangan interior ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, di 

antaranya : 

1. Hasil perancangan ini diharapkan dapat memberikan dan menambah 

pengetahuan bagi mahasiswa/I jurusan Desain Interior Universitas Pelita 

Harapan guna memaksimalkan potensi public space.  
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2. Memberikan solusi terhadap perancangan eksisting yang dapat 

mendukung kebutuhan manusia akan tempat berkumpul dan wadah untuk 

berinteraksi dengan manusia dalam melakukan aktivitas bersama. 

 

1.5 Batasan Perancangan Interior 

 Kota Tua merupakan public space  yang dapat menimbulkan interaksi atau 

kontak sosial antar individu pada era yang berkembang ini. Dengan adanya 

fasilitas yang disediakan diharapkan fasilitas tersebut dapat memenuhi kebutuhan 

para pengunjung. Perancangan ini akan fokus pada bagian Pelataran Kota Tua, 

dan beberapa akses masuk menuju Pelataran Kota tua, yang kebutuhan ruang akan 

dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas pengunjung terhadap 

bangunan yang ada di Kota Tua. 

 

1.6 Pendekatan dalam Perancangan Interior 

 Dalam merancang Pelataran Kota Tua akan memperhatikan potensi site 

yang mudah diakses oleh semua pengunjung, aktivitas pengunjung dan pedagang 

dan kondisi bangunan di Kota Tua. Desain yang ingin dicapai merupakan bentuk 

desain yang dapat memunculkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya kotak 

sosial dalam setiap aktivitas yang dilakukan pengunjung.  

 Beberapa teori mengungkapkan bahwa interaksi sosial merupakan 

hubungan-hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antara orang 

perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara perorangan dan 

kelompok manusia. Syarat utama untuk terjadinya interaksi sosial yaitu kontak 
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sosial dan komunikasi. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila 

tidak memenuhi kedua syarat tersebut (Sosiologi, 2008). Dengan demikian maka, 

untuk memunculkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya interaksi antara 

pengunjung Kota Tua dengan cara memberikan dorongan atau menimbulkan 

kontak sosial dan komunikasi. Pemahaman ini belum terwujudkan dengan baik 

dalam Pelataran Kota Tua. Sehingga pencapaian desain yang diharapkan agar 

pengunjung dapat berinteraksi satu sama lain baik secara individu maupun 

kelompok untuk tercapainya fungsi dan tujuan dari desain ruang publik. 

 

1.7 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpul data yang digunakan dalam merancang interior 

Plataran Kota Tua adalah metode kualitatif. Metode kualitatif dibagi menjadi dua, 

yaitu: 

1. Pengumpulan data primer yang dilakukan dengan melakukan survey dan 

wawancara langsung dengan beberapa pengunjung. Pertama akan 

dilakukan survey dan wawancara pada site Plataran Kota Tua. Survei akan 

dilakukan secara langsung untuk melihat lokasi, bangunan, fasilitas dan 

pengamatan langsung pada pengunjung. Wawancara akan dilakukan pada 

pihak yang terlibat dalam pelestarian Kota Tua yaitu Dokumentasi 

Arsitektur Indonesia dan pengunjung yang datang. 

2. Pengumpulan data sekunder yang dilakukan melalui studi literature pada 

pengertian Interaksi sosial, syarat dan faktor terjadinya interaksi sosial. 

Lalu, pendekatan mengenai ruang lingkup penelitian terhadap ergonomi 
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manusia, kenyamanan fisik dan fisiologis manusia, pemanfaatan cahaya 

alami, penghawaan alami dan penggunaan material ramah lingkungan.  

 

1.8 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dalam perancangan Pelataran Kota Tua adalah 

sebagai berikut : 

 Bab I Pendahuluan. Pada bagian ini akan diuraikan latar belakang 

pemilihan topik perancangan, perumusan masalah, tujuan perancangan interior, 

kontribusi perancangan interior, batasan perancangan interior, pendekatan dalam 

perancangan interior, tinjauan pustaka literatur, sistematika penulisan, dan 

kerangka alur perancangan interior mengenai Pelataran Kota Tua. 

 Bab II Tinjauan Literatur. Berisi mengenai tinjuan umum yang berasal dari 

studi literatur mengenai pengertian public space dan interaksi antar manusia mulai 

dari jenis, klasifikasi, serta karakter. Bab ini juga memuat studi literatur mengenai 

pendekatan pada banguanan dan pengunjung di Kota Tua. 

 Bab III Data klien dan studi preseden. Bab ini membahas secara khusus 

mengenai Pelataran Kota Tua. Pembahasan akan meliputi aktivitas pengunjung 

Kota Tua, kondisi eksisting bangunan, site eksisting bangunan, serta hasil 

wawancara dengan beberapa narasumber. Pada bagian ini juga akan membahas 

mengenai studi banding yang dilakukan pada ruang publik lainnya. 

 Bab IV Analisis permasalahan. Bab ini berisi pengolahan, analisis, 

penafsiran dan masalah yang timbul dalam perancangan. Analisa tersebut 

bedasarkan tolak ukur yang telah dicari melalui beberapa sumber, di antaranya 
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adalah studi literatur mengenai interaksi antar manusia pada Plataran Kota Tua, 

dan studi banding yang telah dilakukan. 

 Bab V Konsep perancangan interior. Berisi konsep perancangan interior 

Plataran Kota Tua untuk menjawab permasalahan yang ada. Isi bab ini meliputi 

konsep desain, konsep citra ruang, konsep bentuk, konsep material, konsep warna, 

konsep pencahayaan, dan konsep penghawaan. 

 Bab VI Penutup. Pada bab ini akan membahas kesimpulan dan saran dari 

hasil akhir pengaplikasian konsep pada Plataran Kota Tua. Serta daftar referensi 

dan lampiran dalam perancangan Plataran Kota Tua. 

 

1.9 Kerangka Alur Perancangan Interior 
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Gambar 1.1 Kerangka Alur Perancangan Interior 

Sumber: Heerwagen (2003 : 6) 
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