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BAB 1 

     PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kemajuan teknologi dan industri memudahkan masyarakat untuk 

mengakses informasi dan hubungan komunikasi yang luas kapan pun dan 

dimana pun. Di era ini, dimana akses digital menjadi lebih mudah 

dibandingkan pada 10 tahun yang lalu, kebutuhan akan ruang fisik semakin 

berkurang. Hal ini dikarenakan kebutuhan akan gaya hidup sehari-hari 

sudah dapat diakses melalui perangakat seluler digital sebagai contoh ponsel 

pintar untuk mengakses media sosial, kebutuhan makan, dan belanja online. 

Fenomena ini diasosiasikan dengan Society 5.0, yang merupakan peradaban 

manusia yang pintar dengan kemajuann teknologi dan industri, dimana 

setiap individu memiliki akses ke platform digital yang mudah (Fukuyama, 

2018).  

Pengguna sehari-hari perangkat digital paling banyak adalah 

generasi millennial (umur 20 35  tahun), yang merupakan pekerja muda 

atau lulusan kuliah dengan pekerjaan pertama. Secara statistik pekerja di 

kota besar seperti Jakarta memerlukan tenaga kerja dengan rata-rata 

generasi millennial (Utomo, 2019). Prijono Sugiarto (2019) menyatakan 

bahwa kurang lebih 70 persen dari setiap 250 ribu karyawan di kota-kota 

produktif di Indonesia merupakan generasi millennial dan jumlah ini akan 

terus bertamabah sesuai dengan jalannya waktu (Utomo, 2019). Kepadatan 

waktu aktifitas bekerja menjadikan akses digital sebagai salah satu media 

yang memudahkan proses bisnis dan transaksi, dimana pengguna dapat 

berinteraksi dengan klien maupun keluarga dekat dengan cepat.  

Namun, kemudahan akses digital media memiliki dampak negatif, 

yakni hilangnya kebutuhan akan tempat fisik untuk bertemu tatap muka. Hal 

ini dikarenakan pengguna sudah tidak memperlukan lagi interaksi tatap 

muka pada kehidupan sosial dan menempatkan platform media sosial 
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sebagai tempat ketiga untuk berinteraksi sosial (Foster, 2013). Kebiasaan 

dalam menggunakan digital platform seperti media sosial untuk 

besosialisasi dengan kerabat dan keluarga menjadikan isu dimana 

peradaban pintar sudah melupakan rasa kemanusiaan pada setiap individu, 

mengurangi kebutuhan akan ruang fisik untuk melakukan perkumpulan 

sosial, dampak ini mengakibatkan kekurangan keahlian masyarakat untuk 

berkomunikasi (Foster, 2013).  

Upaya pengembalian tempat interaksi sosial seperti cafe, gym, mall, 

pelanggannya, namun Hampton dan Gupta (2008) berpendapat bahwa hal 

itu justru akan membuat sebuah tempat publik menjadi tempat individual, 

karena komunikasi yang berada dalam dunia virtual dari ponsel pintar 

tersebut lebih menarik dibanding berbicara dengan orang yang berada 

disekitar ruang publik tersebut dan setiap masyarakat akan kehilangan 

identitas lokal (Foster, 2013). Namun, Ellison (2007) menyatakan bahwa 

pengguna berat media sosial sudah menge

secara offline, maka pertemuan secara virtual tidak bisa sepenuhnya berhasil 

tanpa adanya peristiwa yang terjadi dalam ruang fisik, dimana tempat ketiga 

dalam era digital tetap dibutuhkan (Foster, 2013). 

Ray Oldenburg memperkenalkan konsep tempat ketiga atau Third 

Place sebagai tempat dimana pengguna dapat melupakan realita untuk 

sementara, mendapatkan hiburan, dan tempat dimana setiap orang tidak 

memiliki kondisi perbedaan latar belakang sosial (Oldenburg et al., 1999). 

Tempat ketiga merupakan tempat dimana komunikasi dan interaksi sosial 

merupakan kegiatan utama sebagai tempat mediasi antara seorang individu 

dengan masyrakat luas (Dolley & Bosman, 2019), dan juga sebuah tempat 

dimana pengguna merasa aman layaknya seperti di rumah atau di tempat 

kerja dengan lingkungan yang lebih informal (Oldenburg et al., 1999). 

Tempat ketiga berfungsi sebagai tempat perkumpulan komunitas atau 

individu, yang memiliki akses dan akomodasi yang mudah dan juga dapat 
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diterima oleh berbagai kalangan masyarakat yang bersifat sederhana 

(Oldenburg et al., 1999).  

Ruang semi privat seperti cafe dapat menjadi sebuah tempat ketiga, 

yang mendukung perkumpulan komunitas yang banyak diminati pekerja 

kreatif untuk bersosialisasi yang bersifat fleksibel (Ellisa, 2019). Konsep 

cafe seperti menciptakan sebuah interaksi baru, Cafe Patrons menggunakan 

teknologi CoCollege yakni sebuah software interaktif dimana setiap 

pengguna cafe diberi akses ke software tersebut dan dapat berinteraksi ke 

pengguna lain di cafe tersebut, Namun pada masa itu akses digital belum 

berkembang sehingga penilitian belum maksimal (McCarthy et al., 2009).  

Tempat ketiga yang diminati generasi millennial tidak hanya 

berhenti pada ruang semi privat saja, tempat ketiga berbentuk ruang terbuka, 

contohnya pedestrian urban space di Kopenhagen dapat menarik banyak 

kegiatan komunitas seperti generasi muda (Henry, 2008). Ruang publik 

sebagai tempat ketiga dapat menghilangkan rasa kenyamanan dikarenakan 

bersifat terlalu terbuka dan tidak aman. Ruang terbuka kota yang 

terbengkalai dapat diregenerasi menjadi tempat ketiga dengan dibentuknya 

target kegiatan dan pengguna spesifik (Swapan, 2013). 

Perpustakaan sebagai tempat ketiga secara umum kurang diminati 

generasi muda, untuk dapat mengundang generasi muda, perpustakaan di 

tambahkan fungsinya seperti cafe (Harris, 2007), namun fungsi tersebut 

menimbulkan banyak argumen mengenai preserfasi buku dan fungsi 

perpustakaan sebagai tempat individualis yang bersifat publik. Hal yang 

sama juga terjadi pada ruang publik bersifat co-working, dimana merujuk 

penggunaan tempat kerja bersama secara informal dan tidak merasa tertekan 

(Brown, 2017), namun konsep co-working sebagai ruang publik dan tempat 

ketiga tidak sesuai dengan kriteria Oldenburg (1999), dimana tempat ketiga 

merupakan tempat dimana komunikasi antar pengguna berlangsung (Dolley 

& Bosman, 2019). Sedangkan co-working mengarahkan penggunannya 

untuk melupakan realita yang mereka alami, dan melakukan pekerjaannya 
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secara individu, yang jauh dari kriteria Oldenburg dimana tempat ketiga 

merupakan tempat dimana komunikasi sebagai salah satu kegitan utama 

(Oldenburg, 2001). 

Tempat ketiga pada era kemajuan digital dan industri sudah dapat 

dilakukan secara online atau secara ruang virtual, dimana keberadaan ruang 

fisik untuk bersosialisasi sudah berkurang popularitasnya. Namun, tempat 

ketiga secara fisik masih harus tetap diperlukan, walaupun keseharian 

generasi millennial yang semakin sulit merelakan waktu untuk berkumpul 

bersama. Keberadaan tempat ketiga secara fisik dapat menjaga koneksi 

sosial kita semakin terikat dan menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap 

sesama, yang perilaku ini belum tentu sepenuhnya dapat dilakukan di 

tempat ketiga virtual, perilaku tersebut merupakan definisi dari social 

capital yang merupakan salah satu alasan mengapa setiap manusia 

membutuhkan tempat ketiga (Foster, 2013).  

Dari pemahaman generasi millennial, dapat diketahui dari bentuk 

tempat ketiga yang dibutuhkan merupakan tempat untuk mewadahi aktivitas 

generasi millennial yakni youth community center. Maka, penelitian ini 

bertujuan untuk menginvestigasi apa kualitas youth community center yang 

sesuai dengan generasi millennial?, bagaimana youth community center 

digunakan generasi millennial?, dan bagaimana rancangan sebuah youth 

community center yang diminati dan fungsional untuk generasi millennial?. 

1.2. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan dengan pernyataan permaslahan dan isu dari latar 

belakang yang dicetuskan, maka pertanyaan-pertanyaan yang terbentuk 

berupa: 

1. Apa kualitas youth community center yang sesuai dengan pengguna 

generasi millennial? 

2. Bagaimana youth community center digunakan oleh generasi 

millennial? 
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3. Bagaimana rancangan youth community center yang sesuai dengan 

generasi millennial? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan perumusan permasalahan yang telah dicetus, 

maka tujuan-tujuan yang terbentuk dalam penelitian ini berupa: 

1. Untuk mengetahui kualitas-kualitas youth community center 

generasi millennial. 

2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk youth community center yang 

dapat digunakan oleh generasi millennial. 

3. Untuk dapat membentuk rekomendasi perancang youth community 

center generasi millennial. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini membuka pengetahuan kepada para perancang ruang 

publik atau ruang semi privat untuk merancang tempat ketiga sebagai 

tempat berkumpul dengan target pengguna generasi muda atau generasi 

millennial dengan cara memahami perilaku dan karakteristiknya. 

Penelitian ini membuka pengetahuan kepada para perancang bentuk 

tempat ketiga yang ideal dan dapat mewadahi aktifitas keseharian generasi 

millennial. Perumusan ruang ketiga yang menarik pengguna untuk tidak 

menghilangkan rasa lokalitas dalam bermasyarakat yang bersifat ramah, 

menempatkan sebuah tempat aktifitas dimana pengguna mendapatkan 

pengalaman dan atmosfir dari sebuah perkumpulan 

Penelitian ini membuka pengetahuan kepada para perancang bahwa 

tempat ketiga pada era society 5.0 masih dibutuhkan, walaupun generasi 

millennial menjadikan tempat ketiga mereka dalam media digital, yakni 

secara virtual yang berdampak negatif pada kondisi sosial. Adanya ruang 

sosial secara fisik dapat menciptakan hubungan antar individu semakin 

terikat, karena adanya pertemuan atau perkumpulan tatap muka, dibanding 

hanya bertemu dalam bentuk virtual di platform digital.  
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1.5. Sistematika Penulisan 

Dalam investigasi tempat ketiga untuk pengguna millennial dalam 

era digital society 5.0, dibutuhkan pembentukan sistematika dalam 

melakukan metodologi penelitian ini dibutuhkan sistematika sebagai 

berikut : 

1. Bab 1 : Pendahuluan berisi latar belakang yang menjelaskan 

mengenai masalah-masalah dan fenomena yang dialami generasi 

millennial di era digital society 5.0 terhadap kebutuhan tempat 

ketiga, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat 

penelitian. 

2. Bab 2 : Kajian teori yang berisi mengenai teori-teori dasar mengenai 

tempat ketiga, generasi millennial, society 5.0 dan youth community 

space. Teori dasar tersebut mendukung pembelajaran studi preseden 

yang mendekati rancangan tempat ketiga sebagai tempat berkumpul. 

3. Bab 3 : Kasus studi mengenai Aksara Art Center yang merupakan 

youth community space di Jakarta Selatan. Analisa kasus studi 

tersebut mendukung perumusan strategi tempat ketiga sebagai 

tempat berkumpul dan ruang komunitas untuk generasi millennial. 

4. Bab 4 : Analisa tapak Aksara Art Center yang berlokasi di Kemang, 

Jakarta Selatan berdasarkan analisa konteks natural dan konteks 

kondisi sekitar tapak. Analisa tersebut menghasilkan dua alternatif 

perancangan ruang komunitas youth community center yang 

memiliki kebutuhan ruang yang sama berdasarkan studi teori dan 

kasus studi yang menghasilkan perancangan akhir youth community 

center untuk generasi millennial. 

  


