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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di Jakarta, salah satu fasilitas ruang publik adalah Taman Suropati. Ruang 

publik itu sendiri merupakan suatu tempat yang dapat diakses dengan mudah 

oleh kelompok manusia untuk melakukan keperluan bersama (Departemen 

Pendidikan Nasional, 2020). Dalam ruang publik, nilai-nilai kebebasan 

bermasyarakat dan konsep mengenai hubungan antar warga seperti 

bekerjasama atau mengeluarkan ekspresi diri dapat terbentuk (Pimlott, 2016). 

Oleh karena itu, ruang publik memiliki potensi untuk menimbulkan stigma 

atau konsepsi dalam masyarakat. 

Setiap individu memiliki sebuah rasa atau gejolak yang mendesak untuk 

dikeluarkan, hal itu disebut dengan ekspresi diri. Ekspresi diri dapat dilakukan 

secara individu atau bersamaan dalam suatu kelompok sebagai salah satu 

upaya untuk berkomunikasi (Kusumarini, 2003). Adanya stigma yang 

berkembang di ruang publik dapat berpotensi untuk mempengaruhi sebagian 

atau sepenuhnya tingkat kepercayaan diri seseorang untuk mengeluarkan 

ekspresi dalam dirinya. Jika hal ini dibiarkan berlanjut, maka akan berpotensi 

menimbulkan gangguan kesehatan mental kepada individu tersebut.  

Dalam mengatasi masalah ini, sebagian individu memilih untuk menjaga 

jarak dengan individu lain sampai ia merasa nyaman kembali dengan dirinya 

sendiri, sementara sebagian lainnya memilih untuk mencari bantuan dari 

orang lain, baik bantuan secara fisik ataupun mental. Menurut (Prasetyo & 

Gunawijaya, 2017) saat ini mulai banyak organisasi kemasyarakatan yang 

memiliki kepedulian untuk membantu sesama dalam menangani masalah 

kesehatan mental hadir, salah satunya adalah organisasi non-profit bernama 

Ubah Stigma. Organisasi ini hadir sebagai pemicu dalam mengubah stigma 

seputar kesehataan mental di Indonesia dan membantu orang-orang yang 
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memiliki masalah kesehatan mental untuk lebih didengar, diterima, dan 

diberikan perawatan yang lebih layak. 

“Dengan kondisi masyarakat yang masih menganggap 

kesehatan mental sebagai sesuatu yang tabu, penderitanya tidak 

dapat menemukan perawatan yang tepat. Terlebih lagi, 

kesehatan mental juga perlu dijaga. Masalah utamanya juga 

terletak di lingkungan masyarakat yang sebagian besar tidak 

mengerti, dan rawan menderita gangguan mental, seperti 

kecemasan, depresi, terutama pada generasi milenial yang 

mudah sekali merasa tertekan karena kompetisi dalam 

lingkungan sosial mereka yang terus meningkat, contohnya 

kehidupan di media sosial mereka.” (Ubah Stigma, 2018). 

Selain organisasi masyarakat, desain interior juga dapat ikut serta 

memberikan kontribusinya untuk masyarakat (pengguna). Seorang perancang 

dilatih untuk dapat menerjemahkan kebutuhan dan keinginan pengguna dalam 

bentuk program ruang. Instalasi merupakan salah satu bentuk program ruang 

yang dapat menyampaikan pesan dengan melakukan interaksi langsung 

kepada pengguna. Dalam perancangan instalasi, faktor pemilihan warna dan 

material dapat membantu merangsang aspek sensori pengguna sehingga 

pesan dari ruangan dapat tersampaikan kepada pengguna dalam bentuk 

pengalaman dan ingatan. 

Dengan demikian, perancangan sebuah program ruang yakni dalam bentuk 

instalasi di Taman Suropati, diharapkan dapat terbentuk penyamarataan 

pengertian oleh pengguna mengenai peran ekspresi diri untuk megurangi atau 

menghilangkan pengaruh ketidak percayaan diri dan diharapkan pengguna 

dapat memanfaatkan instalasi tersebut sebagai wadah untuk menyalurkan 

ekspresi diri sekaligus melakukan interaksi sosial. Maka dari itu, penulis ingin 

mengangkat topik “Pertimbangan dalam Pemilihan Warna dan Material 

pada Instalasi Ekspresi di Taman Suropati” sebagai topik pembahasan 

tugas akhirnya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah berfungsi untuk membuat karya tugas akhir ini tetap 

fokus. Dalam karya tugas akhir ini, rumusan masalah dinyatakan dalam dua 

bentuk pertanyaan, yaitu; 

1. Bagaimana identitas warna yang gunakan Ubah Stigma dapat membantu 

pengguna Instalasi Ekspresi di Taman Suropati menyalurkan ekspresinya? 

2. Bagaimana material eksisting Taman Suropati dapat diadaptasi untuk 

membantu pengguna Instalasi Ekspresi menyalurkan ekspresinya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Karya tugas akhir ini memiliki beberapa tujuan penelitian berdasarkan 

perumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu; 

1. Untuk mengetahui pengaruh dari identitas warna yang gunakan Ubah 

Stigma dalam membantu pengguna Instalasi Ekspresi di Taman Suropati 

menyalurkan ekspresinya. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengadaptasian material eksisting Taman 

Suropati diterapkan untuk membantu pengguna Instalasi Ekspresi 

menyalurkan ekspresinya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penyusunan data dan informasi mengenai Pertimbangan dalam Pemilihan 

Warna dan Material pada Instalasi Ekspresi di Taman Suropati dapat 

bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu; 

1. Bagi Ilmu Desain Interior 

Hasil penelitian dan perancangan projek tugas akhir ini dapat 

menambah wawasan mengenai apa saja yang menjadi pertimbangan 

ketika mendesain sebuah Instalasi di ruang publik, khususnya di taman 

kota, dan bagaimana pemilihan warna serta material dapat menjadi pokok 

pertimbangan untuk membantu pengguna mengeluarkan ekspresi dirinya 

guna mengurangi atau menghilangkan pengaruh ketidak percayaan diri. 
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2. Bagi Tim Ubah Stigma 

Hasil penelitian dan perancangan projek tugas akhir ini dapat berguna 

untuk menambah wawasan mengenai pertimbangan warna dan material 

sebagai beberapa aspek penting dalam membuat sebuah Instalasi Ekspresi 

di ruang publik, guna membantu masyarakat mengurangi atau 

menghilangkan pengaruh ketidak percayaan diri. 

3. Bagi Pengguna 

Hasil penelitian dan perancangan projek tugas akhir ini dapat berguna 

untuk menambah wawasan pengguna akan adanya petimbangan dalam 

pemilihan warna dan material yang digunakan pada Instalasi Ekspresi di 

Taman Suropati, guna membantu masyarakat mengurangi atau 

menghilangkan pengaruh ketidak percayaan diri. 

1.5 Metode Penelitian 

Penyusunan data dan informasi mengenai Pertimbangan dalam Pemilihan 

Warna dan Material pada Instalasi Ekspresi di Taman Suroati disusun 

menggunakan beberapa metode, yaitu; 

1. Metode studi perpustakaan atau literature study 

Usaha untuk memperoleh data dengan mengumpulkan informasi dari 

berbagai macam buku (Departemen Pendidikan Nasional, 2002). 

2. Metode Kualitatif 

Usaha untuk menjelaskan dan menganalisis aktivitas sosial, 

fenomena, sikap, kepercayaan, dan presepsi seseorang atau kelompok 

terhadap suatu pristiwa (Hamdi, 2014). 

3. Metode Riung Desain atau Design Thinking 

Usaha untuk menciptakan solusi desain berdasarkan fokus kebutuhan 

pengguna, konteks desain, dan prilaku pengguna yang di peroleh dari 

pengumpulan data observasi, referensi, dan praktek (Sholokhah & 

Nirwansjah, 2018). 
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1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian disusun agar penelitian dan perancangan 

Instalasi Ekspresi di Taman Suropati tetap terstruktur dan fokus. Ruang 

lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut; 

1. Aktivitas Penelitian 

Proses penelitian dan perancangan yang dilakukan meliputi 

pengumpulan data dengan melakukan beberapa riset literatur dan riset 

lapangan. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan Ubah 

Stigma sebagai ahli dalam bidang kesehatan mental yaitu, dengan 

melakukan wawancara seputar pertimbangan pemilihan warna dan 

material, bersamaan dengan aspek desain lain, untuk mengetahui 

kebutuhan dan keinginan Ubah Stigma terkait Instalasi Ekspresi sebagai 

media yang membantu masyarakat mengurangi atau menghilangkan 

pengaruh ketidak percayaan diri dan konsultasi secara secara rutin 

mengenai perancangan desain Instalasi Ekspresi. 

Proses penelitian dan perancangan ini juga mengumpulkan data dari 

Taman Suropati sebagai lokasi perancangan dengan melakukan observasi 

lapangan terkait data mikro dan makro dari taman, serta kuantitas dan 

kualitas dari warna dan material yang telah digunakan di taman tersebut.  

Selain itu, data dari pengunjung Taman Suropati sebagai pengguna 

juga dikumpulkan yaitu, dengan melakukan observasi untuk mengetahui 

aktivitas dan kebiasaan yang sudah ada di Taman Suropati dan melakukan 

wawancara untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pengguna terkait 

pemilihan warna dan material bersamaan dengan pertimbangan desain 

lainnya, sebagai cara untuk mengurangi atau menghilangkan pengaruh 

ketidak percayaan diri, dan ikut melakukan beberapa kegiatan 

menyalurkan ekspresi diri bersama pengguna untuk meningkatkan rasa 

relefansi perancang dengan pengguna. 
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2. Kawasan Penelitian 

Proses penelitian dan perancangan dilakukan di Taman Suropati, 

tepatnya di Jalan Taman Suropati, RT.5/ RW.5, Menteng, Kecamatan 

Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

3. Waktu Penelitian 

Proses penelitian dan perancangan dilakukan dalam kurun waktu 

delapan bulan, lebih tepatnya dari bulan Agustus tahun 2019 sampai 

dengan bulan April tahun 2020. 

4. Subjek penelitian 

Beberapa pihak yang terkait dalam proses penelitian dan perancangan 

Instalasi Ekspresi di Taman Suropati adalah; Penulis, Ubah Stigma, dan 

pengunjung Taman Suropati. 

 

1.7 Kontribusi Penelitian 

Penelitian dan perancangan mengenai Pertimbangan dalam Pemilihan 

Warna dan Material pada Instalasi Ekspresi di Taman Suroati melibatkan 

beberapa pihak, yaitu; 

1. Penulis 

Bertanggung jawab sebagai penggerak utama dalam menjalankan visi 

projek Instalasi Ekspresi, yaitu membuat sebuah desain instalasi interaktif 

bersama Ubah Stigma untuk menyebarkan penyamarataan pemahaman 

kepada pengguna Taman Suropati, mengenai peran ekspresi diri untuk 

mengurangi atau menangani rasa ketidak percayaan diri, dan mendorong 

masyarakat untuk mengeluarkan ekspresi dirinya sekaligus melakukan 

interaksi sosial. Selain itu, penulis juga berinteraksi dengan pengguna 

Taman Suropati secara non-verbal atau dengan menerjemahkan 

kebutuhan Ubah Stigma dan pengguna Taman Suropati dalam bentuk 

perancangan program ruang. 

2. Tim Ubah Stigma 

Bertanggung jawab sebagai ahli dalam kesehatan mental untuk 

memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis selama 
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proses penelitian dan perancangan Instalasi Ekspresi di Taman Suropati, 

seputar topik penelitian dan perancangan yang diangkat. Selain itu, Ubah 

Stigma juga berinteraksi dengan pengguna di Taman Suropati secara 

verbal atau berinteraksi secara langsung dengan pengguna. 

3. Pengguna Taman Suropati 

Memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis selama 

melakukan proses penelitian dan perancangan Instalasi Ekspresi di Taman 

Suropati, sebagai pengguna Instalasi Ekspresi. 

 

1.8 Nilai Kebaharuan 

Penelitian ini dilakukan dengan prinsip desain yang berpusat pada 

manusia atau human centered design. Dalam projek ini pengguna ikut terlibat 

sebagai perancang, yaitu dengan memberikan saran dan referensi desain yang 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Walaupun keputusan desain 

akhir tetap ditentukan oleh perancang, arahan dan masukan dari pengguna 

menjadi salah satu pokok acuan desain bagi perancang. 

Dengan melakukan prinsip ini perancang akan lebih mudah untuk 

mengetahui apa sebenarnya yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pengguna. 

Selain itu, pengguna juga dapat membangun rasa kepemilikan terhadap ruang 

yang dirancang karna ikut menuangkan ide dalam proses perancangan.  
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1.9 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir Penelitian “Pertimbangan dalam Pemilihan Warna dan 

Material pada Instalasi Ekspresi di Taman Suropati. 

Sumber: Dokumen Pribadi 2020 

 

 

 

Taman Suropati Sebagai Wadah Edukasi, Berekspresi & Interaksi 

Sosial. 

Pengalaman Ruang Pengguna Berdasarkan Pengaruh Warna & Material 

Instalasi. 

Wawancara Aktivitas & Observasi Grafik Kampanye serta Material 

Eksisting. 

WARNA 

   Citra Ubah Stigma 

Berdasarkan Grafik 

Kampanye & Wawancara. 

MATERIAL 

   Adaptasi & Inovasi 

Berdasarkan Eksisting 

Taman Suropati & 

Wawancara. 

TEORI 

 Psikologi Warna Sinung 

Utami Hasri Habsari. 

TEORI 

Material Chris Lefteri. 

PERTIMBANGAN DALAM PEMILIHAN WARNA DAN 

MATERIAL PADA INSTALASI EKSPRESI DI TAMAN SUROPATI. 
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1.10 Sistematika Penulisan 

Secara sistematis, karya tugas akhir ini diklasifikasikan menjadi lima bab, 

yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang pengambilan topik 

penelitian, perumusan dari pokok permasalahan yang diajukan dalam 

penelitian, tujuan dari dilakukannya penelitian, manfat dari hasil penelitian, 

metode yang digunakan selama penelitian dilakukan, ruang lingkup yang 

ditetapkan selama melakukan penelitian, kontribusi dari pihak-pihak yang 

terkait selama penelitian dilakukan, nilai kebaharuan dari penelitian, kerangka 

berpikir dalam penelitian, serta sitematika penulisan penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan membahas mengenai beberapa tinjauan teori yang relefan 

dengan topik penelitian dari beberapa sumber literatur. 

BAB III DATA PEMANGKU KEPENTINGAN 

Bab ini akan membahas mengenai informasi dan data-data spesifik terkait 

pemangku kepentingan atau stakeholder dalam proses penelitian dan 

perancangan proyek. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menganalisis dan membahas seluruh hasil perolehan data 

penelitian dalam bentuk konsep perancangan dan program ruang yang 

diterapkan dalam Instalasi Ekspresi di Taman Suropati, berdasarkan data-data 

dan informasi yang telah disajikan dalam BAB II dan BAB III. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini akan menyimpulkan seluruh rangkaian penelitian dan 

perancangan dalam proyek Instalasi Ekspresi. Bab ini akan membahas 

mengenai temuan atau inovasi yang dihasilkan dari proses penelitian dan 

perancangan proyek, berdasarkan data-data dan informasi yang telah 

disajikan dalam BAB IV dalam bentuk kritik dan saran. 

  


