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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pembahasan mengenai latar belakang dari penelitian akan dibahas 

pada bab ini. Setelah itu akan membahas rumusan masalah, tujuan penelitian, 

dan manfaat penelitian. Selanjutnya metode yang akan digunakan pada 

penelitian dibahas pada sub-bab metode penelitian. Kemudian pembahasan 

mengenai sistematika penulisan yang dilakukan pada penelitian ini. 

 
 

1.1 Latar Belakang 

 Dengan berkembangnya terus zaman, kota akan mengalami 

perkembangan. Mulai dari perkembangan penduduk, aktivitas, dan 

kebutuhan yang melengkapi kota. Perkembangan disertai dengan 

pembangunan yang terjadi dari generasi ke generasi hingga menghasilkan 

kota yang ada seperti sekarang bertujuan untuk menjadikan kota yang lebih 

baik dalam bidang ekonomi, sosial, hingga budaya. Proses pembangunan kota 

juga melihat kriteria pembentuk kota yang dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Sebuah kota memiliki elemen yang penting diperhatikan seperti 

ruang. Menjadi penting untuk mengetahui kriteria ruang publik yang baik 

sehingga dapat di akses oleh siapa saja dan menjadi wadah terjadinya 

beragam aktivitas. Melalui beragam pengguna dan aktivitas yang terjadi di 

dalamnya, ruang publik dapat menjadi bukti akan perubahan dari kebutuhan 

masyarakat yang berkembang setiap waktunya. (Kostof, 1992) 

 Ruang publik dapat berupa jalanan, alun-alun, pasar, pelabuhan, 

bahkan waterfront. Sehingga ruang publik memegang peranan penting dan 

dapat mencerminkan identitas kota. Ruang publik dengan kandungan 

sejarah didalamnya akan semakin memperkuat identitas, jati diri, dan 

karakter kota tersebut. Ruang publik pada kawasan heritage menjadi 

warisan yang tidak mungkin dihilangkan ataupun tergantikan. Penting 

menjaga agar ruang publik heritage tetap menjadi bagian dalam kota. 
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Sehingga warisan sejarah tidak berhenti namun tetap dapat dikenang abadi 

dan dapat diketahui oleh masyarakat. Setiap kota memiliki sejarah yang 

berbeda-beda sehingga bisa terbentuk kota seperti hari ini. Tahap 

perkembangannya pun berbeda sehingga pola ruang yang terbentuk pun 

bermacam-macam. Bagi Ahmaddin Ahmad “salah satu ciri untuk mencapai 

kota berkelanjutan semangat kebudayaan bisa tercapai dengan melestarikan 

keaslian masyarakat tradisional, tempat-tempat bersejarah dan struktur-

struktur budaya, arsitektural, sejarah, politik, ekonomi, spiritual, dan 

religius” (Ahmad, 2002)  

Kota yang berkembang dengan pesat dan menjadi kawasan 

metropolitan akan sulit mempertahankan bangunan bersejarah yang ada. 

Seperti kota Jakarta yang penuh dengan hingar bingarnya ini sulit 

mempertahankan bangunan bersejarahnya Kota Jakarta yang dahulu lebih 

dikenal dengan sebutan Batavia menjadi kota yang penuh dengan sejarah. 

Terkadang tanpa disadari setiap sudut kota Jakarta memiliki nilai sejarah yang 

tinggi. Seperti area museum Bahari yang dapat dikatakan menjadi ruang 

publik pada kawasan heritage. Ruang publik dengan ragam sejarah yang 

penting menjadi keunggulan area ini. Letaknya begitu dekat dengan 

pelabuhan Sunda Kelapa. Hingga hari ini pun pelabuhan masih digunakan 

sebagai pelabuhan yang aktif. Namun lambat laun nilai sejarah yang ada pun 

tergerus. Museum Bahari pun tampak sunyi dengan berbagai koleksi perahu 

dari Sabang sampai Merauke. Namun kawasan ini seakan berdiri masing-

masing dan tidak saling terkoneksi. Hal ini pula yang membuat ruang publik 

pada area Museum Bahari menjadi tidak aktif dikunjungi. Selain letaknya 

yang tidak begitu mudah terlihat, konektivitas yang kurang membuat ruang 

publik pada area Museum Bahari lambat laun terlupakan.  

Jika dilihat dari peranan ruang publik pada kawasan heritage yang 

begitu penting, maka konektivitasnya terhadap area sekitar perlu 

diperhatikan. Melalui konektivitas yang kuat, maka dihasilkan ruang publik 

yang efektif. Melalui penelitian ini penulis hendak melihat penerapan studi 
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linkage antara ruang publik pada kawasan heritage di area Museum Bahari. 

Kawasan heritage merupakan salah satu elemen yang membentuk suatu kota. 

Sehingga penting untuk meneliti bagaimana suatu Kawasan heritage yang 

kurang memiliki linkage berdampak bagi lingkungan sekitarnya.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Ruang publik yang tidak terkoneksi dengan baik mempengaruhi 

identitas suatu kawasan dan interaksi sosial yang seharusnya terjadi. 

Penelitian yang dilakukan ingin mengembangkan fasilitas ruang publik 

komersil sebagai penghubung menurut studi linkage pada area ini. 

1. Apa kriteria ruang publik yang berkualitas pada kawasan heritage? 

2. Apa fasilitas yang dibutuhkan ruang publik komersil melalui studi 

linkage pada kawasan heritage? 

3. Bagaimana pengembangan fasilitas ruang publik komersil menurut 

studi linkage pada kawasan heritage di area Museum Bahari? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Melalui penelitian mengenai fasilitas ruang publik komersil menurut 

studi linkage pada kawasan heritage Museum Bahari, tujuan peneliti ingin 

menjawab rumusan masalah, yaitu : 

1. Mengetahui kriteria ruang publik yang berkualitas pada kawasan 

heritage. 

2. Mengetahui fasilitas yang dibutuhkan ruang publik komersil melalui 

studi linkage pada kawasan heritage. 

3. Mengembangkan fasilitas ruang publik komersil menurut studi 

linkage pada kawasan heritage di area Museum Bahari. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi ilmu arsitektur 

Menjadi perluasan ilmu arsitektur terutama dalam bidang yang 

membahas mengenai pengembangan fasilitas ruang publik komersil. 

Lebih detailnya lagi mengenai fasilitas ruang publik komersil menurut 

studi linkage pada kawasan heritage Museum Bahari. 

2. Manfaat bagi mahasiswa jurusan aristektur 

Meningkatkan pengetahuan mengenai pengembangan ruang 

publik komersil menurut studi linkage pada kawasan heritage di area 

Museum Bahari. 

3. Manfaat bagi pemerintah 

Memberikan masukan mengenai pengembangan fasilitas 

komersil sebagai ruang publik berdasarkan studi linkage kepada 

pemerintah. Terutama ruang publik komersil menurut studi linkage 

pada kawasan heritage di area Museum Bahari. 

1.5 Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Melalui jenis penelitian normatif dan empiris-lah penelitian ini 

akan dilakukan. Di mana penelitian normatif dilakukan dengan 

berpedoman pada teori yang sudah ada terkait dengan penelitian. 

Sedangkan penelitian empiris dengan mencari sumber data langsung 

dari pihak terkait atau langsung pada area site melalui wawancara dan 

pengamatan. 
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2. Jenis Data 

Penelitian ini akan berdasar pada data yang didapat dari bahan 

pustaka, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan 

yang di teliti. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data 

penelitian keperpustakaan dengan pembelajaran literatur. Metode ini 

mengumpulkan data dari hasil pembacaan sehingga mampu menarik 

kesimpulan yang berlandaskan teori yang terkait. Data juga diperoleh 

dengan pengamatan ke langsung site. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Berikut susunan sistematika penulisan keseluruhan pada tugas 

akhir ini: 

1. Bab 1 

Membahas pendahuluan, terdiri atas subbab seperti latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

2. Bab II 

Berisikan berbagai teori yang berhubungan dengan 

penelitian dan menjadi pedoman dalam penelitian ini. 

Penggunaan teori mengenai ruang publik, fasilitas komersil, 

kawasan heritage, dan teori linkage akan dibahas secara 

mendetail pada bab ini. 

 

3. Bab III 

Berisikan mengenai metode dan proses dari analisis 

penelitian. Pembahasan mengenai ruang publik, fasilitas 
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komersil, kawasan heritage, dan teori linkage akan dilakukan 

dengan penelitian langsung yang sistematis. 

4. Bab IV 

Berisikan proses perancangan pengembangan ruang 

publik komersil menurut studi linkage pada kawasan heritage di 

area Museum Bahari yang mampu menghubungkan ruang-ruang 

publik. Selain itu juga memperkuat identitas suatu kawasan 

heritage yang berdampak kepada interaksi sosial. 

5. Bab V 

Berisikan tentang kesimpulan dari analisis dan evaluasi 

keseluruhan yang sudah dilakukan. Lalu pada bagian kesimpulan 

dapat menjawab rumusan masalah dan membahas tujuan 

penelitian. Selain itu akan terdapat saran mengenai 

pengembangan ruang publik komersil menurut studi linkage pada 

kawasan heritage di area Museum Bahari yang berdampak 

kepada interaksi sosial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


