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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Hotel Sofyan merupakan sebuah hotel yang mengangkat tema kebudayaan 

Betawi berlokasi di Jalan Cut Mutia, Menteng, Jakarta Pusat. Hotel Sofyan 

terklasifikasi sebagai hotel bintang 3 dengan kategori hotel keluarga dan hotel bisnis, 

namun dari sudut pandang interior masih ditemukan banyak masalah-masalah baik dari 

segi teknis maupun dari segi desain. Setelah melakukan observasi, survei dan 

kunjungan sebagai pengunjung hotel, ditemukan hal yang paling signifikan adalah 

kesenjangan dari level ruang, sosial dan identitas.  Melihat dari latar belakang Hotel 

Sofyan yang mengangkat kebudayaan Betawi sebagai identitas hotel, mereka tidak 

secara konkrit merepresentasikan tema kebudayaan yang diangkat oleh hotel, karena 

setelah mengamati dan mengobservasi, interior Hotel Sofyan sulit diidentifikasikan 

sebagai Hotel dengan tema Betawi. Hotel Sofyan sebagai penyedia layanan publik 

yaitu tempat untuk bersosialisasi juga tidak menyediakan fasilitas sosial yang 

menunjang kebutuhan serta aktivitas pengunjung dan pengelola secara aktif. Fasilitas 

sosial yang kurang memadai berangkat dari permasalahan-permasalahan dari segi 

ruang yang dapat secara signifikan diamati. 

 Budaya Betawi yang cukup efektif menggambarkan relasi hotel dengan 

budayanya yaitu tercermin dari karakter masyarakat Betawi. Melihat dari sejarahnya, 
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masyarakat Betawi merupakan peranakan dari berbagai macam etnis sehingga mereka 

terkenal dengan masyarakat yang sangat toleransi terhadap perbedaan dan merupakan 

masyarakat urban yang tinggal di kota metropolitan yang selalu beragam, berkembang 

dan berubah. Masyarakat Betawi mempunyai karakter yang sederhana dan menjalin 

relasi yang baik dengan sesamanya, mereka merupakan masyarakat yang pluralis. Hal 

ini secara signifikan tercermin dari Gaya Hidup mereka di dalam rumah tinggal 

mereka.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan oleh penulis, terdapat beberapa 

pertanyaan penelitian terkait perencanaan interior Hotel Sofyan adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana merepresentasikan identitas kebudayaan Betawi melalui 

implementasi karakter Masyarakat Betawi di dalam teras rumah tinggal ke 

dalam desain interior Hotel Sofyan dengan interpretasi gaya kontemporer? 

2) Bagaimana meningkatkan nilai sosial kedalam desain interior? 

3) Bagaimana merancang interior yang memiliki ruang sosial interaktif yang 

mencerminkan karakter sosial masyarakat Betawi. 

 

1.3 Tujuan Perancangan Interior 

Tujuan dari perencanaan interior Hotel Sofyan adalah sebagai berikut: 

1) Merancang interior Hotel Sofyan yang dapat merepresentasikan identitas 

kebudayaan Betawi melalui implementasi Karakter Masyarakat Betawi di 

dalam teras rumah tinggal Masyarakat Betawi dengan interpretasi gaya 

kontemporer. 
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2) Meningkatkan nilai sosial yang terkandung dalam etika desain kedalam desain 

interior sehingga dapat secara efektif mendukung ruang gerak sosial interaktif. 

3) Merancang interior Hotel Sofyan yang mempunyai ruang sosial yang interaktif 

yang mencerminkan karakter sosial masyarakat Betawi. 

 

1.4 Kontribusi Perancangan Interior 

Dengan adanya proyek ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu: 

1) Menambah pengetahuan bagi mahasiswa Jurusan Desain Interior untuk 

memahami perancangan Hotel dengan mengangkat kebudayaan Betawi 

terutama karakter masyarakat Betawi di dalam teras rumahnya dengan eksekusi 

gaya kontemporer. 

2) Menambah pengetahuan bagi pengelola Hotel Sofyan mengenai pentingnya 

membangun dan merepresentasikan identitas Hotel terhadap pengunjung dan 

pengelola. 

 

1.5 Batasan Perancangan Interior 

Berdasarkan masalah dan kebutuhan utama proyek perancangan interior 

dan arsitektur Sofyan Hotel Betawi, maka perancangan akan dilakukan sebatas 

area entrance (lobby&concierge); lounge area; 1 tipe kamar hotel executive 

room. Melihat dari kebutuhan ruang dan permasalahan yang dibahas tertuju 

pada area atau zona sosial dalam hotel. Sehingga pemilihan area terdesain 

meliputi zona sosial dalam Sofyan Hotel Betawi.  
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1.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif 

 

1.7 Alur Perancangan Interior 

 

 

 

Diagram 1.1 Alur Perancangan Interior 
Sumber: Hasil Observasi Angeline Kesia (2020) 

 

1.8 Alur Berpikir Penelitian Studi Kasus  

 

 

 

 

 

DEVELOPING THEORY 

Teori karakter, gaya hidup, Betawi, gaya kontemporer, Etika Desain 

 

SELECTING THE CASE STUDY 

Desain interior sebagai Representasi karakter Masyarakat Betawi dengan 

interpretasi gaya kontemporer pada Perencanaan Hotel Sofyan 
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1st PHASE OF ANALYSIS 

ANALYSING THE CASE STUDY 

 Profil pengunjung utama : wisatawan lokal & businessmen 

 Institusi : yang mendukung aktivitas gaya hidup pengguna di 

Hotel adalah area Lobi, Lounge¸ dan Kamar 

 Visi dan misi : merepresentasikan karakter masyarakat 

Betawi dalam teras rumah tinggalnya kepada perancangan hotel 

dengan eksekusi gaya kontemporer 

 Site : terletak di Menteng, Jakarta Pusat  

 Masalah Desain :  

- Masalah ruang, sosial dan identitas 

 Interior dirancang sesuai dengan program desain yaitu, 

- Flow activity pengunjung dan pengelola 

- Bubble diagram, untuk merancang alur sirkulasi antara 

pengunjung, pengelola, dan servis yang efektif dan efisien 

- Zoning, untuk merancang pembagian area publik, semi 

privat, privat dan servis sesuai alur aktivitas. 

- Grouping, untuk merancang organisasi antar ruang 

 Konsep Citra: “striving to put forward a different image of Betawi 

Culture by contrasting old and new experience, the hotel becomes a 

contemporary interpretation of traditional art form” 

 Implementasi desain: ditunjukan melalui layout, tampak, 

potongan dan perspektif beserta skema warna. 

2nd PHASE OF ANALYSIS 

MEASURING THE CASE STUDY WITH THEORY 

Desain interior sebagai Representasi Karakter Masyarakat Betawi pada 

Perencanaan Hotel Sofyan mengikuti tata letak dan esensi nilai karakter 

dan gaya hidup menurut teori karakter dan gaya hidup masyarakat 

Betawi serta teori arsitektur rumah tinggal masyarakat Betawi. 
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1.9 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir adalah sebagai berikut: 

1. Pada bab satu, berisi mengenai latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian studi kasus, alur berpikir 

penelitian studi kasus, sistematika pembahasan.  

2. Pada bab dua, memberikan studi literatur mengenai karakter, arsitektur Rumah 

Betawi, Gaya Kontemporer dalam desain interior, dan Etika Desain.  

3. Pada bab tiga, berisi data-data mengenai tinjauan data (pengguna, institusi, 

regulasi eksternal, site dan arsitektur), studi preseden, program desain, analisa 

masalah, identifikasi masalah, konsep desain, dan implementasi desain. 

4. Pada bab empat, memuat analisa permasalahan yang dikaitkan dengan teori 

yang bersangkutan.  

5. Pada bab lima, berisi kesimpulan laporan tugas akhir yang telah penulis 

lakukan. 

CONCLUSION 

Desain interior sebagai Representasi Karakter: 

 Desain Interior Hotel Sofyan yang merepresentasikan Karakter 

masyarakat Betawi dalam rumah tinggalnya teristimewa di teras 

dengan interpretasi gaya kontemporer. 

 Desain interior Hotel memenuhi nilai etika sosial yang 

terkandung dalam karakter Masyarakat Betawi teristimewa 

dalam teras rumah tinggal masyarakat Betawi sehingga tercipta 

ruang sosial yang interaktif. 


