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BAB III  

PERKEMBANGAN RUANG BERMUKIM  

DAN KEHIDUPAN BERMUKIM MASYARAKAT PERKOTAAN 

Pada bagian ini disajikan teori-teori yang terkait dengan permasalahan penelitian, 

berdasarkan hasil penelusuran tinjauan pustaka baik dari text book maupun hasil-hasil penelitian. 

Hasil tinjauan pustaka ini ditujukan bukan hanya sebagai background knowledge dalam 

memperkaya pengetahuan peneliti tetapi juga sebagai kritik dari kekurangan grand theory yang 

ada sesuai permasalahan yang diteliti, serta digunakan dalam dialog teori yang dilakukan sebagai 

bagian dari prediksi dan klarifikasi teori yang dihasilkan. Dalam penelitian kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan grounded theory, tinjauan pustaka merupakan background knowledge 

dalam arti bukan sebagai alat analisis, tetapi ditujukan sebagai dasar pengetahuan bagi peneliti di 

dalam bekerja menjalankan penelitian untuk membantu pemahaman pada fenomena-fenomena 

dan kritik terhadap kekurangan grand theory dalam membahas dari fenomena sesuai dengan 

faktual di lapangan. Sehingga kedudukan grand theory sebagai hasil tinjauan pustaka memiliki 

kedudukan yang sejajar dengan temuan penelitian maupun dalam dialog teori. 

Tinjauan pustaka ini dimulai dari pemahaman tentang proses transformasi, sejarah 

perkembangan ruang bermukim, pola kehidupan masyarakat perkotaan, konsep ruang dalam 

kehidupan masyarakat, dan diakhiri pembahasan tentang konsepsi gubahan ruang dan bentuk 

ruang. 

 

3.1  Definisi Transformasi Gubahan Ruang 

Definisi Transformasi menurut Webster Dictionary (1970) berarti perubahan menjadi 

sesuatu. Transformasi dapat dianggap sebagai sebuah proses pengalihan total dari suatu bentuk 

menjadi sebuah sosok baru yang dapat diartikan sebagai tahap akhir dari sebuah proses 

perubahan. Transformasi sebagai sebuah proses yang dijalani secara bertahap di mana faktor 

ruang dan waktu menjadi hal yang sangat mempengaruhi perubahan tersebut. Antoniades (1990) 

menjelaskan pengertian transformasi sebagai sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur 

sehingga pada tahap ultimate, perubahan dilakukan dengan cara memberi respon terhadap 

pengaruh unsur eksternal dan internal yang akan mengarahkan pada perubahan dari bentuk yang 

sudah dikenal sebelumnya melalui proses menggandakan secara berulang-ulang atau 

melipatgandakan. Perubahan fisik dalam proses transformasi disebabkan oleh adanya kekuatan 

non fisik, yaitu perubahan budaya, sosial, ekonomi, dan politik (Rossi, 1982).  

Sedangkan kata Transformasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga (2005) 

mempunyai arti: perubahan rupa (bentuk, sifat, fungsi, dsb). Definisi Transformasi menurut Laseau 

(1980) dibagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu (1) Transformasi bersifat Topologikal dan geometri: 

bentuk geometri yang berubah dengan komponen pembentuk dan fungsi ruang yang sama; (2) 
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Transformasi bersifat gramatika hiasan atau ornamen: dilakukan dengan menggeser, memutar, 

mencerminkan, menjungkirbalikkan, melipat, dll; (3) Transformasi bersifat reversal atau kebalikan: 

pembalikan citra pada figur obyek yang akan ditransformasikan di mana citra obyek diubah 

menjadi citra sebaliknya; dan (4) Transformasi bersifat distortion atau merancukan: kebebasan 

perancangan dalam beraktivitas. 

Menurut Rapoport (1990) transformasi berhubungan dengan bangunan maupun 

lingkungan binaan disebabkan: (1) bangunan dan lingkungan binaan merupakan cerminan dari 

adanya perubahan aktivitas penghuni atau pengguna; (2) perubahan aktivitas sebagai konsekuensi 

adanya perubahan gaya hidup; (3) perubahan gaya hidup akibat perubahan nilai-nilai sosial, 

kultural yang menjadi rujukan; (4) perubahan rujukan terhadap nilai-nilai baru sebagai konsekuensi 

dari berubahnya cara pandang dari sekelompok masyarakat. 

Dalam penelitian ini transformasi adalah suatu perubahan dari satu kondisi bentuk awal 

ke kondisi yang lain (bentuk akhir) dan dapat terjadi secara terus menerus atau berulang kali yang 

dipengaruhi oleh dimensi waktu yang terjadi secara cepat ataupun lambat, tidak saja berhubungan 

dengan perubahan fisik tetapi juga menyangkut perubahan sosial, budaya, ekonomi, politik 

masyarakat, karena hal ini tidak dapat lepas dari proses perubahan baik lingkungan fisik maupun 

dari manusianya. Dengan demikian maka yang dimaksud dengan transformasi gubahan ruang 

dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan, pergerakan, dan perubahan baik dalam 

wujud fisik maupun non fisik sebagai akibat dari perkembangan dan perubahan ruang perkotaan. 

 

3.2 Perguruan Tinggi, Urbanisasi, dan Globalisasi 

Perkembangan perguruan tinggi di Indonesia berkembang sangat pesat, seiring dengan 

kebutuhan dan tuntutan jaman dalam era globalisasi dewasa ini. Kota Bandung sebagai salah satu 

kota yang mendapatkan julukan Kota Pendidikan tidaklah dengan serta merta disematkan begitu 

saja, hal ini terkait dengan sejarah berdirinya dan perkembangan Kota Bandung itu sendiri. 

Menurut Kunto (1986) kehidupan pendidikan di Kota Bandung berawal dari didirikannya sekolah 

pendidikan calon guru pribumi bernama Hollandsch Inlandsche Kweekschool (HIK48). Sekolah ini 

didirikan hampir bersamaan dengan pembangunan keresidenan Bandung tahun 1864, atas 

desakan beberapa tokoh masyarakat yang menaruh perhatian besar terhadap pendidikan pribumi, 

seperti: R.H. Muhammad Musa dan K.F Holle seorang humanis Belanda sahabat R.H. Muhammad 

Musa. Dengan menjamurnya sekolah-sekolah saat itu menyebabkan pendidikan bagi orang 

pribumi di Bandung khususnya dan di Jawa Barat umumnya semakin meningkat, karena hampir 

semua guru yang mengajar di sekolah-sekolah pribumi di Jawa Barat berasal dari HIK Bandung 

(Voskuil, 2007).   

Pada tahun 1870 di daerah Kabupaten Bandung berdiri sekolah umum atau sekolah 

rakyat, satu di antaranya berdiri tidak jauh dari HIK (ke utara). Sekolah itu biasa digunakan sebagai 

tempat praktek mengajar murid-murid HIK. Sejak pertengahan abad ke-19, beberapa sekolah 

pemerintah untuk golongan bangsa Eropa sudah berdiri di Kota Bandung, antara lain: 

Europeesche Lagere School. Pada kurun waktu tahun 1871-1872, di Bandung, jumlah sekolah itu 
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ditingkatkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pribumi yang terdidik. Pada tahun 

1879 di daerah Tegallega dibangun Hoof denschool, yaitu sekolah khusus untuk mendidik calon-

calon pegawai pribumi tingkat menengah, sekolah ini disebut juga Sekolah Pamongpraja. Pada 

tahun 1900, sekolah itu berubah menjadi OSVIA (singkatan dari Opleidingschool voor Inlandsche 

Ambtenaren), yaitu Sekolah Pendidikan Calon Pegawai Bumiputera. Masyarakat Sunda 

menyebutnya “Sakola Menak”, karena murid-muridnya terdiri atas anak-anak golongan menak, 

seperti: Bupati, Patih, Wedana, dan lain-lain. Pada awal abad ke-20 berdiri sekolah khusus untuk 

wanita yang dirintis oleh Raden Dewi Sartika. Kehidupan pendidikan tinggi sudah dimulai sejak 

didirikannya Technische Hogeschool (THS) pada tahun 1920 oleh Pemerintahan Hindia Belanda. 

Sarana pendidikan tersebut pada gilirannya mendorong berkembangnya kehidupan bidang 

pendidikan di Kota Bandung, sehingga Kota Bandung menjadi pusat pendidikan di daerah Jawa 

Barat (Voskuil, 2007). 

Pasca kemerdekaan sampai sekarang, perkembangannya sebagai kota pendidikan 

semakin berkembang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (disingkat BPS) Kota Bandung 

tahun 2011 tidak kurang dari 168 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta berada di Kota 

Bandung. Jumlah yang tidak sedikit dan tidak dimiliki oleh kota-kota besar di Indonesia. Adapun 

dari ke 168 perguruan tinggi ini terdiri dari klasifikasi: (a) 10 setingkat Institut; (b) 22 setingkat 

Universitas; (c) 18 setingkat Politeknik; (d) 65 setingkat Sekolah Tinggi; (e) 30 setingkat Akademik; 

dan (f) 23 setingkat Lembaga Pendidikan. Dari ke 168 perguruan tinggi yang berada di Kota 

Bandung ini terdapat 11 Perguruan Tinggi Negeri, yaitu ITB, UNPAD, UPI, UIN Sunan Gunung 

Djati Bandung, Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Manufaktur Bandung, Politeknik Kesehatan 

Kemenkes Bandung, Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung, Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung 

(NHI), Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung, dan Institut Pemerintahan Dalam 

Negeri (IPDN). Sebaran perguruan tinggi ini seperti dapat dilihat pada gambar 3.1.  

Dari data di atas jelas bahwa Kota Bandung sebagai satu-satunya kota yang mempunyai 

Perguruan Tinggi Negeri yang paling banyak dibandingkan dengan kota lain di Indonesia. Hal ini 

didukung oleh misi Kota Bandung sebagai salah satu pusat pendidikan di Indonesia sangat 

menunjang sekali, ditambah dengan misi Kota Bandung sebagai Kota Pendidikan inovatif dan 

kreatif yang didukung beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terkemuka.  

Dengan menjamurnya perguruan tinggi yang berada di Kota Bandung, memberikan 

dampak yang luas mulai dari terjadinya migrant student
1
, di mana calon mahasiswa tidak hanya 

datang dari Kota Bandung, tetapi juga datang dari daerah-daerah penyangga Kota Bandung dan 

kota-kota lain di Indonesia, bahkan ada pula yang datang dari luar negeri. Dengan adanya arus 

migrant student mengakibatkan terjadinya arus urbanisasi yang cepat yang dialami Kota Bandung 

dan sekitarnya.  

Evers (1995) mengemukakan bahwa urbanisasi merupakan salah satu proses yang 

tercepat di antara perubahan-perubahan sosial di seluruh dunia. Proses terjadinya urbanisasi 

                                                      
1
 Migrant Student adalah fenomena pelajar yang datang untuk meneruskan pendidikan di kota-kota besar  
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terjadi karena, pertama merujuk pada keadaan persentase pendudukan yang tinggal di daerah 

perkotaan dalam suatu negara. Kedua, merujuk pada suatu proses peningkatan jumlah penduduk 

kota. Dalam buku Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21,Tommy dan Tjahjati (2005) 

mengemukakan bahwa secara demografis sumber pertumbuhan penduduk perkotaan adalah 

pertambahan penduduk alamiah, migrasi penduduk khususnya dari wilayah perdesaan ke wilayah 

perkotaan, serta reklasifikasi dari perubahan status suatu “desa” sebagai lokalitas rural menjadi 

lokalitas urban.  

Hasil penelitian BPS Kota Bandung tahun 2012 mengindikasikan kecenderungan 

pertumbuhan penduduk alamiah berkontribusi sebesar sepertiga bagian sedangkan duapertiga 

bagian lainnya berasal dari migrasi dan reklasifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa migrasi dan 

reklasifikasi masih merupakan faktor utama dalam pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia. 

Laju pertumbuhan penduduk yang pesat sebagai akibat pertumbuhan penduduk alamiah, migrasi 

maupun reklasifikasi, sering kali tidak diimbangi dengan ketersediaan prasarana dan sarana yang 

memadai. Sehingga terjadi kesenjangan antara kebutuhan dengan ketersediaan prasarana dan 

sarana lingkungan yang ada. Di samping itu, aktivitas penduduk menuntut adanya pemenuhan 

kebutuhan ruang, sementara di lain pihak lahan kota yang ada sangatlah terbatas dan berdampak 

pada perkembangan permukiman kumuh dan menggunakan lahan yang ilegal. Permasalahan 

tidak hanya terjadi pada penurunan fisik lingkungan saja yaitu pada terbatasnya akses penduduk 

pada pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi, tetapi juga berdampak pada 

permasalahan sosial ekonomi masyarakat marginal, yang dapat menimbulkan penyakit sosial 

masyarakat, seperti: culture shock, stress, kriminalitas dan pengangguran, aktivitas pelacuran, dan 

sebagainya. Sementara itu gejala urbanisasi menjadi semakin jelas dan problematik pada jaman 

modern seperti sekarang ini. Melonjaknya jumlah penduduk terasa sekali, perkembangannya tidak 

hanya di negara-negara berkembang tetapi juga di negara maju.  

Dalam bukunya yang berjudul Urbanisasi
2

 dan Morfologi, Soetomo (2009) 

mengemukakan bahwa proses urbanisasi di Indonesia sama halnya dengan negara sedang 

berkembang lainnya menghasilkan wajah morfologi kota yang sangat beragam. Keberagaman 

tersebut terbentuk dari berbagai wajah yang sering dikatakan “dualistik” : bentuk yang modern dan 

tradisional, bersifat kekotaan dan perdesaan, terencana teratur dan tidak terencana tidak teratur, 

kualitas tinggi dan kumuh. Lebih lanjut Soetomo (2009) mengemukakan bahwa proses urbanisasi  

melalui arus migrasi menempatkan kota-kota besar dalam proses selektif sosial spasial yang 

menciptakan kemiskinan kota, kesenjangan yang rawan terhadap kelompok yang dikategorikan 

sebagai sektor informal dan urbanisasi semu (pseudo urbanisation). 

                                                      
2 Terdapat dua pengertian yang digunakan untuk istilah Urbanisasi. Pengertian pertama, Urbanisasi menunjuk 

pada pengertian suatu daerah yang semula memiliki kawasan dan masyarakat yang bersifat homogen 
berkembang dan berubah sedemikian rupa sehingga kawasan dan pola hidup masyarakatnya bersifat 
heterogen. Sedangkan pengertian kedua, adalah suatu proses terbentuknya ciri-ciri kota yang kompleks 
yang disebabkan karena perpindahan penduduk atau migrasi dari suatu daerah yang bersifat homogen bisa 
dari desa atau kota kecil menuju daerah yang lebih bersifat heterogen (Hariyono, 2011 : 92-93). 
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Gambar 3.1  
Peta Sebaran Perguruan Tinggi yang Berada di Kota Bandung 

Sumber: Modifikasi Ulang Informasi Peneliti, 2012 
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Dalam sejarah kehidupan manusia, ketika manusia mulai berhenti mengembara 

dan mulai membentuk tempat tinggal tetap
3
, dan beberapa tempat tinggal tersebut 

membentuk sebuah kota, perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya akan selalu 

ada. Bagi orang Indonesia yang tinggal di perdesaan dan pergi ke kota 

mengistilahkannya dengan sebutan “merantau”
4
. Sejak kecil  sampai dewasa  kita selalu 

menjumpai karangan atau roman tentang kehidupan perantau. Perpindahan pendudukan 

dari desa untuk menetap di kota selalu kita jumpai di seluruh dunia dan sepanjang 

sejarah. Urbanisasi
5
 menjadi masalah apabila akibat perubahan tersebut menimbulkan 

masalah sosial baik bagi penduduk kota yang didatangi, maupun bagi pendatang. 

Perpindahan penduduk (migrasi) dari desa untuk menetap di kota selalu dapat dijumpai 

di seluruh dunia dan sepanjang sejarah.  

Perkembangan kota tidak terlepas dari arus migrasi dari kampung ke kota. Hal 

ini juga terjadi di Kota Bandung, warga pendatang membentuk lingkungan baru.  

Biasanya mereka memanfaatkan lahan milik negara, pinggir sungai, maupun sepanjang 

pinggiran rel kereta api, yang di kemudian hari kawasan ini menjadi kawasan padat 

penduduk sebagai kampung kota. Semakin derasnya arus migrasi, permasalahan sosial 

menjadi semakin rumit seiring dengan berjalannya waktu. Rata-rata penghuni yang 

bermukim di kawasan ini adalah masyarakat dengan golongan sosial dan ekonomi 

rendah, mereka bekerja pada sektor informal, pembantu rumah tangga, kuli bangunan, 

tukang becak, pedagang, dan berbagai lapangan kerja kasar lainnya. Data Economic 

Sosial Council for Asia Pasific (disingkat ESCAP) mencatat level urbanisasi di Indonesia, 

dibagi ke dalam 2 (dua) komponen penyumbang pertumbuhan penduduk kota, yaitu 

komponen peningkatan alamiah dari penduduk kota dan komponen migrasi dan 

reklasifikasi atau perubahan status wilayah dari desa menjadi kota. Perkembangan 

jumlah penduduk ini bisa dilihat seperti pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Peningkatan Jumlah Pendudukan dan Migrasi di Indonesia 

 

KOMPONEN 
1961 - 
1971 

1971 - 
1980 

1980 - 
1985 

1990 - 
1995 

2000 - 
2005 

Peningkatan alamiah dari 
penduduk kota 

68% 48% 35,2% 37% 36,7% 

Migrasi dan Reklasifikasi 32% 52% 64,8% 63% 63,3% 
Sumber:   Hammer,1985, Indonesian The Challenge of urbanization The World Bank Paper, dan 

Escap 1993; Dermawati, 2007 

 

                                                      
3
 Ketika manusia mulai mengenal cara membangun, beternak, bercocok tanam dengan baik, dan 
manusia mulai hidup secara menetap/pastoral. Ketika mereka hidup secara pastoral akan terlihat 
gejala mengumpulnya sekelompok manusia yang hidup di suatu kawasan tertentu dengan 
peradaban yang agak maju. (Haryono, 2011 : 44)  

4
 Merantau merupakan istilah bagi seseorang pergi ke daerah lain (kota) untuk mencari 
penghidupan, ilmu, dsb. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005 : 930) 

5
 Proses urbanisasi di Indonesia seperti halnya negara sedang berkembang lainnya menghasilkan 
wajah morfologi kota yang sangat beragam. (Soetomo, 2009 : 2) 



55 
 

 
 

Dari data tabel 3.1, menunjukkan bahwa urbanisasi merupakan faktor 

penyebab terjadinya pertumbuhan pendudukan kota, di mana komponen migrasi dan 

reklasifikasi menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Angka tersebut 

menunjukkan bahwa terjadi involusi kota dan implikasinya terlihat pada padatnya hunian 

dalam kota. Fenomena ini selalu terlihat pada kota-kota besar terutama di dunia ketiga, 

magnet pusat kota menjadi kuat terkait dengan pesatnya perputaran roda perekonomian 

yang membawa dampak derasnya arus pendatang untuk memadati pusat kota. 

Permasalahan ini tidak diimbangi dengan penyediaan permukiman yang layak oleh 

pemerintah kota, sehingga masyarakat miskin kota mencari solusi sendiri dalam mencari 

lahan tempat bermukimnya. Nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat yang tinggal di 

kawasan ini biasanya relatif bebas sehingga tidak heran tingkat kejahatannya yang tinggi.  

Soetomo (2009) menjelaskan lebih lanjut bahwa definisi kota meliputi dua 

aspek besar yang satu dengan lain tidak dapat dipisahkan. Aspek pertama adalah aspek 

fisik dari kota (city) yang menyangkut wujud ruang sebagai suatu tempat terbentuk oleh 

prasarana dan sarana di atas ruang alam; dan aspek kedua, adalah aspek manusia 

(citizen) sebagai subyek pembangunan dan pengguna ruang kota. Kota sebagai tempat 

bermukim manusia dengan segala aktivitas kehidupannya, maka kota merupakan bagian 

dari human settlement. Di mana human settlement ini terdiri dari content yaitu manusia 

dan container yaitu wadah sebagai physical settlement, baik buatan manusia maupun 

alam sebagai tempat untuk hidup manusia dengan segala aktivitasnya. Kota sebagai 

tempat yang dibentuk tidak hanya oleh bangunan semata tetapi juga oleh manusia itu 

sendiri. Selanjutnya Kostof (1991) membagi kota ke dalam 9 (sembilan) karakteristik, 

yaitu: (1) Cities are places where a certain energized crowding of people takes place; (2) 

Cities come in cluster. A town never exists unaccompanied by other towns; (3) Cities are 

places that have some physical circumpscription; (4) Cities are places where there is a 

specialized differentiation  of  work; (5) Cities  are  places  favored  by  a  source  of  

income; (6) Cities that must realy on written record; (7) Cities are places that are 

intimately engaged with their country side; (8) Cities are places distinguished by some 

kind of monumental definition; dan (9) Cities are made up of buildings and people. 

 

3.3 Sejarah Ruang Bermukim dan Konsep Ruang dalam Kehidupan Masyarakat 

Perkotaan  

Membahas sejarah permukiman kehidupan masyarakat Kota Bandung tidak 

akan bisa terlepas dari sejarah perkembangan permukiman kota di Indonesia umumnya, 

khususnya perkembangan kota-kota yang berada di Jawa. Sistem budaya Jawa sangat 

memberikan pengaruh yang besar tidak sekadar terlihat secara kasat mata. seperti: 

sistem, mekanisme, dan perilaku budaya politik di Indonesia, tetapi juga dalam 
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membentuk berbagai dimensi dari normatif hingga institusional, mulai sejak Mataram 

Hindu, Majapahit sampai Mataram Islam dan masa Republik Indonesia. Secara kultur, 

pengaruh inhabitasi kota di bawah tradisi Jawa ini ditanamkan melalui perjalanan sejarah 

peradaban Hindu-Budha abad ke-5. Peradaban ini memberikan sumbangan besar pada 

budaya politik kenegaraan.  

Konsep kekuasaan negara berpopulasi majemuk dan memiliki tradisi birokrasi 

politik. Pemantapan sistem kenegaraan ini berlangsung melalui sinkretisme dengan 

peradaban lokal dan Islam serta Eropa hingga abad ke-20, pada abad inilah peradaban 

modern tumbuh di Indonesia. Perubahan ini memakan waktu berabad-abad seiring 

dengan transformasi budaya dan perkembangan kota serta perkembangan jaman. Peran 

kekuasaan Jawa mulai dari Tarumanegara, Mataram Syailendra, Singosari, Majapahit, 

Demak, sampai Mataram, berpengaruh besar pada peradaban kota-kota di Indonesia 

yang berkesinambungan. Tidak mengherankan bila akhirnya Indonesia banyak 

mempraktekkan tradisi kenegaraan yang sudah berlangsung sebelumnya dari 

pedalaman hingga ke pesisir.  

Norma dan etika nasional yang diturunkan dari pusat ke daerah-daerah 

kebanyakan bersumber dari ritual-ritual yang dipraktekkan oleh masyarakat. Secara 

geografis, kota-kota di Jawa sebelum abad ke-17 berkembang melalui soko guru 

perekonomian, pertanian, dan perniagaan. Sayangnya, setelah itu kota-kota di Jawa 

mengalami kemunduran. Pusat-pusat kekuasaan mengalami penyusutan, karena 

kekuatan Kolonial Belanda semakin kuat cengkeramnya.  

Berdasarkan catatan sejarah yang lebih detail menyebutkan, bahwa akhir 

kekuasaan Sultan Agung  (1613-1645) merupakan petunjuk kemunduran yang paling 

jelas terjadi di kota-kota yang berada di Jawa. Hal ini tidak berarti kota-kota di Jawa 

mundur dalam membina peradaban baru. Tetapi sebaliknya, sejak pemantapan 

kekuasaan Belanda  mulai dari Daendels sampai kekuasaan Van den Bosch di abad ke-

19, justru membuka interaksi antara tradisi dan modern barat yang berlanjut pada masa 

pemerintahan Hindia Belanda dengan pembentukan gemeente sejak tahun 1904-1906 di 

Batavia, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makasar (Kunto, 1986). 

Budaya bermukim urban di Jawa tidak dapat dipisahkan dari proses dan 

pengertian tradisional tentang bermukim urban dalam konteks negara. Menurut 

Wiryomartono (1995) konteks bermukim urban, bahwa Jawa bukan sekedar memberi 

tempat perkembangan budaya tetapi juga peradaban kota di Indonesia. Membicarakan 

peradaban tidak akan terlepas dari permasalahan budaya pemerintahan negara yang 

lebih luas. Perkembangan kota-kota di Indonesia rata-rata berkembang mulai dari kota 

pelabuhan untuk perkembangan kota-kota pesisir, sedangkan perkembangan kota 

pedalaman tidak lepas dari perkembangan sebuah kota yang bertolak dari sumber utama 
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di mana sungai sebagai magnet perkembangan awal kota-kota pedalaman. Begitu juga 

perkembangan Kota Bandung tidak lepas dari perkembangan Sungai Cikapundung yang 

membelah dari utara sampai selatan Kota Bandung.  

Berawal dari dibangunnya jalan Post Anyer Panarukan perkembangan Kota 

Bandung dimulai, yang kemudian dilanjutkan dengan pemindahan Ibukota Kabupaten 

Bandung dari Krapyak di daerah selatan Kota Bandung. Pemindahan pemerintahan 

Kabupaten Bandung ini atas desakan dari Daendels, yang direspon oleh Bupati 

Wiranatakusumah II dengan memilih sebuah tempat di bagian selatan jalan dari sebelah 

barat Sungai Cikapundung (dekat sepasang sumur keramat Sumur Bandung). Di daerah 

ini Wiranatakusumah II membangun dalem-nya (istana) dan alun-alun sebagai pusat 

kota. Mengikuti orientasi tradisional, Masjid Agung di tempatkan di sisi selatan, dan pasar 

tradisional di sisi timur. Rumah dan Pendopo sebagai tempat pertemuan terletak di 

bagian selatan menghadap gunung keramat Tangkuban Perahu. Saat itulah Kota 

Kembang lahir (Kunto, 1986). 

 

3.3.1 Arti Rumah dalam Dinamika Sosial bagi Masyarakat  

Manusia merupakan sosok penghuni bumi yang mengagumkan, manusia 

berkembang serta dapat meningkatkan kehidupannya menurut pengalaman yang 

rasakan dan alami. Pada awal perkembangannya hal-hal yang mereka rasakan dan 

alami merupakan media yang secara umum disebut belajar. Melalui belajar inilah maka 

manusia dapat mematangkan dirinya, berubah dari suatu keadaan ke keadaan lain yang 

lebih baik. Berdasarkan pandangan Islam, Tuhan menciptakan manusia di atas bumi ini 

dengan dibekali akal dan fikiran yang membedakan dari makhluk-makhluk lainnya di 

bumi ini (QS. Al-Isra:70). Jadi belajar memang telah menjadi pembawaan manusia sejak 

diciptakan dan diturunkan oleh Allah di atas bumi ini. Pendekatan belajarpun lebih 

ditegaskan oleh Allah melalui Al Qur’an di antaranya dimuat dalam Surat Al A’laq ayat: 1-

5, yang memerintahkan manusia untuk membaca, membaca segala rahasia bumi dan 

alam, diteliti dan dipelajari.  

Bahkan manusia pertama sebelum diturunkan ke bumi telah diuji secara 

komprehensif terlebih dahulu oleh Allah, yaitu tentang gambaran yang ada di bumi (QS. 

Al Baqarah : 33). Dengan belajar itulah maka pada prinsipnya manusia dapat 

meningkatkan kematangan hidupnya dan kemudian membentuk budaya yang sejajar 

dengan jaman yang dijalaninya. Dari cara manusia belajar itulah terjadi perubahan 

perilaku dalam rangka menyesuaikan diri dengan alam. Perubahan perilaku ini 

merupakan ciri perkembangan manusia yang tidak hanya disebabkan oleh perilaku 

biologis, tapi juga disebabkan oleh proses perubahan perilaku yang terjadi karena 

mekanisme di antara stimulus alam atau lingkungan dan respons dari manusia.  
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Sementara itu Lang (1987) mengemukakan bahwa mekanisme interaksi antara 

alam dan manusia merupakan bagian dari alam juga, dalam arti berbagai gejala yang 

ada di alam akan jadi masalah yang selalu berkaitan dengan manusia. Jadi apapun 

faktor yang menggejala di alam akan selalu merangsang manusia untuk meresponnya. 

Proses berupa tumbuhnya perilaku merespons gejala alam dalam mengambil tindakan 

mempertahankan diri terhadap alam sekaligus memanfaatkan gejala alam yang lain 

sebagai faktor medianya. Menurut Hoebel (1958) perilaku dalam mengantisipasi alam 

adalah dengan konsep “housing”
6

. Artinya bahwa perwujudan perubahan perilaku 

manusia dari menyerah kepada alam yang menggejala, seperti: hujan, angin, panas, dan 

ancaman fauna. Perwujudan perilaku melalui pembuatan alat yaitu “housing” tersebut 

melalui pemanfaatan alam lainnya, seperti: batu, kayu, tanaman, dan lain-lain.  

Sesuai dengan perkembangan jaman dengan semakin lengkapnya sarana atau 

media sebagai pendukung perubahan perilaku manusia, maka terjadilah hasil belajar 

baru berupa perilaku perencanaan.  Perilaku perencanaan ini merupakan konsep proses 

asimilasi dan akomodasi dari interaksi manusia sebagai subyek dan alam sebagai obyek. 

Perilaku penyesuaian manusia terhadap suatu situasi mendorong terjadinya proses 

pengembangan kematangan manusia, di mana perubahan perilaku manusia ini akan 

menjadi bagian dari budayanya. Kemampuan manusia sebagai makhluk berbudaya 

dengan mempertimbangkan norma kehidupan yang dilandasi nilai-nilai luhur untuk 

menghargai kehidupannya.  

Hoebel (1958) menyatakan lebih lanjut bahwa Culture is the sum total of 

integrated learned behavior patterns which are characteristic of the members of a sociaty 

and which are therefore not the result of biological inheritance.  Pengertian Hoebel ini 

sejalan dengan apa yang dikemukakan Koentjaraningrat (1984) bahwa kebudayaan 

merupakan wujud total atau menyeluruh dari hasil perilaku belajar manusia. Kebudayaan 

terbentuk atas dasar proses pikiran manusia menurut jamannya tentang karya dan hasil 

karya apa yang perlu dibuat untuk mengantisipasi alam atau lingkungan. Dari pengertian 

tersebut, dapat dijelaskan bahwa budaya merupakan suatu sistem dari kemampuan 

manusia dalam mengatur tindakan-tindakan yang sesuai dengan mekanisme saling 

terkait dengan lingkungan dalam kondisi yang beragam. Manusia tidak hanya sekedar 

hidup di atas kekuatan fisik secara biologis semata, tetapi juga berkemampuan untuk 

menggerakkan hidupnya untuk menjaga dan memenuhi kebutuhannya.  

Koentjaraningrat (1984) membagi wujud kebudayaan melalui tiga konsep yang 

saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu (1) wujud kebudayaan sebagai suatu 

                                                      
6
 Konsep Housing adalah bentuk bangunan sederhana yang didirikan dalam suasana kebisaaan 

nomad bangunan sementara dari ranting-ranting, rumput dengan pepohonan sebagai tiang 
penyangganya, dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari faktor alam yang mengganggu. 
(Rochim, 1991:40) 
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kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma atau sebagai wujud idiil; (2) 

wujud kebudayaan sosial; dan (3) wujud kebudayaan fisik yang berupa benda-benda 

hasil karya manusia. Arsitektur dalam hal ini “housing” atau tempat tinggal sebagai faktor 

dari kebudayaan fisik, merupakan wujud perlindungan terhadap faktor alam, seperti: 

iklim, cuaca, panas matahari, dan lain-lain. Awal perkembangan peradaban manusia 

menyatakan “housing” dalam bentuk gua sebagai tempat untuk berlindung. 

Tempat tinggal merupakan titik awal manusia dalam melakukan aktivitas 

kehidupannya. Selama keseharian terjadi siklus aktivitas mulai dari dalam rumah atau 

tempat tinggal kemudian berlanjut beraktivitas di luar dan akhirnya kembali melakukan 

aktivitas di rumah. Dengan demikian rumah bukan hanya sebagai shelter atau tempat 

bernaung untuk melindungi diri dari segala bahaya, gangguan, dan pengaruh fisik belaka, 

tetapi rumah merupakan tempat tinggal untuk beristirahat setelah menjalani perjuangan 

hidup sehari-hari. Rumah-rumah membentuk satu kawasan yang lebih besar dengan 

dinamakan perumahan. Jadi perumahan adalah kumpulan rumah-rumah sebagai tempat 

untuk bermukim manusia dalam menjalani kehidupannya. Permukiman menurut Doxiadis 

(1968) adalah suatu kawasan perumahan yang ditata secara fungsional sebagai satuan 

sosial, ekonomi dan fisik ruang, dengan tujuan untuk bertahan hidup secara lebih mudah 

dan lebih baik, memberikan rasa bahagia dan rasa aman serta mengandung kesempatan 

untuk pembangunan manusia seutuhnya. Kawasan permukiman merupakan kesatuan 

yang utuh melalui pembudidayaan sumber daya dan dana dalam mengelola lingkungan 

yang ada untuk mendukung keberlangsungan dan peningkatan mutu kehidupan 

manusia. Selain itu juga memberikan rasa aman, tenteram, nyaman dan sejahtera, dalam 

satu keselarasan, keserasian dan keseimbangan sebagai wadah yang dapat melayani 

kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat.  

Dengan demikian, suatu kawasan perumahan disebut sebagai suatu 

permukiman jika kawasan tersebut merupakan satu kesatuan yang tertata secara 

fungsional baik secara sosial, ekonomi, maupun keruangan, tersedia prasarana dan 

sarana yang mendukung keberlangsungan kehidupan penduduknya dalam melakukan 

aktivitasnya serta adanya peningkatan mutu dari kehidupannya. Doxiadis (1968), 

Rapoport (1980), dan Soetomo (2009) menjelaskan aspek ruang yang berkaitan dengan 

manusia yang hidup di dalamnya. Doxiadis (1968) menjelaskan lebih lanjut bahwa 

terdapat keterkaitan, aksesibilitas, jaringan antara manusia dengan lingkungannya 

sebagai wadah serta aktivitas yang dilakukannya baik pada aspek fisik, sosial, ekonomi, 

maupun politik. Sedangkan Rapoport (1980) dalam bukunya “Human Aspect of Urban 

Form: Towards a man environment approach to urban form and design” mengatakan 

bahwa antara ruang dengan perilaku sosial masyarakat terdapat hubungan timbal balik. 

Hubungan antara manusia dengan lingkungannya dapat dilihat pada gambar 3.2. 
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Gambar 3.2  
Hubungan Keterkaitan Manusia dengan Lingkungannya 

Sumber: Doxiadis, 1968:56; Soetomo, 2009:37 

Dari gambar 3.2, jelas dalam pemahaman arti permukiman meliputi 2 (dua) 

aspek besar dengan lainnya tidak bisa dipisahkan, yaitu container (wadah) dan contents 

(isi). Soetomo (2009) menjelaskan lebih rinci bahwa dari 5 (lima) elemen human 

settlement yang dijelaskan Doxiadis (1968) mengelompokkan menjadi 2 (dua) aspek, 

yaitu: container, yang terdiri dari shell, network, dan nature. Sedangkan yang termasuk 

ke dalam contents, yang terdiri dari man dan society. Dengan demikian pemahaman 

human settlement dan elemen-elemennya dapat menjadi pengertian ruang dan isinya. 

Dalam perkembangan selanjutnya seiring dengan budaya sosial yang berubah dan 

terbentuknya norma-norma aturan hukum yang mempengaruhi manusia untuk 

melakukan tindakan dalam mewujudkan peningkatan kebudayaan mereka, manusia 

mulai menemukan berbagai cara dan aturan-aturan yang diterapkan ketika membuat 

bangunan berdasarkan jaman yang menjadi latar belakangnya. Kecakapan inilah yang 

nantinya menghasilkan suatu teknologi
7
. Teknologi digunakan untuk lebih mempermudah 

manusia dalam memenuhi kebutuhan dan mewujudkannya dalam bentuk yang sesuai 

dengan kebutuhan. Dengan teknologi, perubahan pola fikir ini akan menimbulkan 

dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.  

Dinamika merupakan cabang dari ilmu mekanika yang meninjau tentang gerak 

partikel dengan meninjau penyebab geraknya. Hal ini sependapat dengan Rohidi (1994) 

yang menyatakan dinamika adalah sesuatu yang mengandung arti kekuatan, selalu 

                                                      
7
 Teknologi adalah cara dan aturan-aturan yang diterapkan dalam mewujudkan atau membuat 

suatu bangunan berdasarkan zamannya yang menjadi latar belakangnya. (Sutoyo, 1989 : 52)  

EKISTICS 
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bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. 

Dinamika juga berarti adanya interaksi dan interdensi antara anggota kelompok dengan 

kelompok lain secara keseluruhan. Keadaan ini dapat terjadi karena selama ada 

kelompok, semangat kelompok (group spirit) terus menerus ada dalam kelompok itu. 

Oleh karena itu kelompok tersebut bersifat dinamis, artinya setiap saat kelompok yang 

bersangkutan dapat berubah. Dalam membahas dinamika dan perubahan sosial tidak 

akan lepas dari pembahasan mengenai: (a) Proses Internalisasi; (b) Proses Sosialisasi; 

(c) Proses Enkulturasi; (d) Proses Evolusi Sosial Budaya; (e) Proses Difusi; (f) Proses 

Akulturasi; (g) Proses Asimilasi; dan (h) Perubahan atau Inovasi. Dinamika sosial berarti 

bahwa manusia dan masyarakat selalu berkembang serta mengalami perubahan, yang 

dalam prosesnya berlangsung secara cepat maupun lambat. Dinamika sosial disebabkan 

oleh berubahnya struktur kelompok sosial, pergantian anggota kelompok maupun 

disebabkan oleh perubahan situasi sosial dan ekonomi (Rohidi, 1994).  

Adapun unsur-unsur yang berkembang dan berubah dalam dinamika sosial 

antara lain: (a) struktur sosial; (b) nilai-nilai sosial-budaya, yang terdiri dari ajaran agama, 

ideologi dan kaidah-kaidah moral serta peraturan sopan santun yang dimiliki masyarakat, 

yang kesemuanya mendapatkan tempat tersendiri di masyarakat; dan (c) organ-organ 

masyarakat,yaitu seluruh komponen masyarakat. Klasifikasi struktur sosial dibagi 

menjadi: (1) Struktur kaku dan luwes; (2) Struktur formal dan informal; (3) Struktur 

homogen dan heterogen; (4) Struktur mekanis dan statik; dan (5) Struktur atas 

(suprastruktur) dan bawah (infrastruktur). 

Menurut Salura (2008) para ahli sosiologi dan antropologi merasa yakin, bahwa 

tidak ada masyarakat yang dalam pertumbuhannya tidak mengalami proses dinamika 

dan perubahan sosial budaya. Betapapun kecil dan sedikit perubahan-perubahan itu, 

pada akhirnya setelah melalui beberapa kurun waktu, akhirnya perubahan sosial budaya 

itu akan terakumulasi dan semakin tampak. Misalnya pola kehidupan ekonomi suku-suku 

terasing, seperti suku Baduy di Banten, suku Arang Kubu di Jambi, orang Dayak di 

Kalimantan dan orang-orang pedalaman lainnya. 

 

3.3.2 Ruang Sosial 

Menurut Rapoport (1977) ruang sosial (socio space) adalah ruang yang 

digunakan oleh suatu kelompok sosial yang mencerminkan pola tingkah laku dan 

persepsi mereka. Ruang sosial yang terbentuk merupakan wadah bagi masyarakat 

dalam melakukan “aktivitas sosial”, dalam ruang ini terjadi interaksi antar masyarakat 

dengan lingkungannya. Ruang yang terjadi merupakan hasil dari proses sosial yang 

mewakili karakteristik masyarakat pencipta dan pemakainya. Dalam melihat dan 

memahami socio space pada suatu lingkungan, maka terlebih dahulu harus mengetahui 
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bagaimana masyarakat memahami lingkungannya. Karena hal ini tidak terlepas dari 

pengaruh latar belakang sosial-ekonomi, budaya masyarakat pemakainya. Setiap orang 

sesuai dengan karakteristiknya akan memiliki persepsi masing-masing terhadap ruang 

yang ada untuk dapat mempelajari faktor sosial dalam masyarakat. Rapoport (1977) 

membagi faktor sosial tersebut ke dalam 7 (tujuh) kategori, yaitu: (1) Kenyamanan ruang 

(comfortable space); (2) Ruang terpakai (usable space), (3) Pendukung aktivitas (activity 

support), (4) Interaksi antar kelompok, (5) Simbol kepemilikan (symbolic ownership), (6) 

Territorial; dan (7) Kontrol sosial. 

Lefebvre (1991) dalam bukunya The Production of Space menyatakan landasan 

konsep ruang, di mana ruang merupakan produk sosial dan ruang melahirkan proses 

sosial. Ruang bukan kumpulan obyek fisik atau gagasan semata namun ruang 

merupakan struktur sosial di mana orang menyatakan kekuasaan menempatkan dirinya 

serta mengatur orang lain. Analisis ruang tidak akan jelas tanpa memahami proses 

produksi ruang dan modus manusia sebagai pemakainya. Terdapat 3 (tiga) kelompok 

ruang berdasarkan pembagian sistem produksinya, yaitu: (1) Ruang yang mewadahi 

aktivitas sehari-hari atau spatial practise, ruang ini dirasakan oleh pemakaiannya dan 

lebih banyak bersifat fisik sebagai ruang yang benar-benar dialami; (2) Ruang yang 

diabstraksikan untuk memenuhi kepentingan produksi sehingga harus memenuhi 

pencitraan termasuk di dalamnya cara tinggal yang disebut sebagai representation of 

space atau representasi mengenai konsepsi ruang yang ideal. Ruang semacam ini 

biasanya berada dalam ide atau gagasan ataupun dokumen perencanaan dan 

perancangan kota; dan (3) Ruang Ketiga adalah ruang yang merepresentasikan untuk 

mewadahi kepentingan citra-citra atau simbol yang berada dalam kenyataan atau 

representational spaces.  

Dalam bidang arsitektur representasi ruang (representational spaces) ini adalah 

ruang yang sebenarnya karena tidak semata-mata dimanfaatkan secara fungsional 

namun juga terkandung di dalamnya berbagai pandangan dan gagasan mengenai 

hubungan yang sesungguhnya. Adanya kesadaran ruang yang direpresentasikan ini 

merupakan landasan untuk melakukan perubahan terhadap praktek pembetukan ruang 

maupun representasi ruang. Pendapat Lefebvre ini mengilhami Foucault dan Soja (1996) 

dalam (Damajani, 2008; Permana, 2010) untuk menggali lebih dalam berbagai rona 

spasial human life: place, location, locality, landscape, environment, home, city, regional, 

territory, and geography. Soja (1996) membagi ruang urban ke dalam 3 (tiga) kategori, 

yaitu: (a)  Ruang pertama (firstspace) sebagai ruang perseptual sebagaimana yang 

dialami sehari-hari; (b) Ruang kedua (secondspace) yang merujuk pada ide-ide spasial 

yang bersifat abstrak; dan (c) Ruang Ketiga (thirdspace) merupakan ruang yang bergerak 

di antara keduanya yang disebut dengan real and imagined space.  
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Gagasan ruang ini dalam konteks ruang urban memberikan perhatian yang 

lebih pada pemaknaan sebuah ruang yaitu sebagai suatu tempat yang diberikan oleh 

masyarakat. Selain itu juga, gagasan ruang ini juga memberikan kemungkinan seluas-

luasnya terhadap berbagai isu dan mengakui seluruh bentuk kehidupan termasuk 

wilayah-wilayah dengan tema-tema marginal seperti ras, gender, dan kelas. Baik 

Foucault, Lefebvre maupun Soja, ketiganya meyakini bahwa di setiap budaya (culture) 

manapun akan selalu ada bentuk kehidupan lain yang khas yang berakar pada tradisi. 

Perbedaan ketiga jenis ruang  menurut Soja (1996) dapat dilihat pada gambar 3.3  

 
Gambar 3.3  

Ilustrasi Perbedaan 3 Jenis Ruang 

Sumber : diolah dari sumber peneliti (Soja, 1996; Damajani, 2008) 

Konsep ruang dalam arsitektur pada awal gerakan arsitektur modern 

merupakan satuan binaan terkecil yang sangat penting, sebab sebagian besar waktu 

yang digunakan oleh manusia modern dihabiskan di dalam ruang. Ven, 1995; Haryadi, 

1995 mendefinisikan ruang tidak hanya secara spasial semata, tetap juga ruang pada 

studi perilaku lingkungan adalah sebagai ruang yang terintegrasi dengan erat dari 

sekelompok manusia dalam kurun waktu tertentu. Pembahasan dan penelitian mengenai 

integrasi ruang kota dalam mengatasi masalah perencanaan dan perancangan kota 

bukanlah hal yang baru, seperti yang dilakukan Trancik (1986), sudah menggunakan 

konsep finding lost space di kota-kota di Amerika Serikat. Fenomena lost space disinyalir 

sebagai akibat perancangan kota menggunakan pendekatan modern movement. 

Pendekatan ini bersifat fungsional dan rasional yang menghasilkan ketidaknyamanan 

kota secara fisik maupun visual, serta kota kehilangan kualitas fisik, sosial, nilai-nilai 

manusia serta memorinya. Trancik menunjukkan bahwa kekuatan budaya dan nilai-nilai 

sejarah mampu menghidupkan kembali kota sebagai ruang yang humanistik. Melalui 3 

(tiga) pilar teori yaitu figure ground, linkage, dan place theory, Trancik mencoba untuk 

mengembalikan kota menjadi place bagi kehidupan warganya atau ruang kota yang 

manusiawi. Konsep ini kemudian dipadukan dengan konsep visual Cullen (1961) dan 
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konsep sense of places Lynch (1969) sebagai place baik secara fisik, visual, fungsional 

maupun emosional yang menarik bagi warganya.  

Namun perlu disadari bahwa problematika kota-kota di Amerika Serikat yang 

dihadapi Trancik akan berbeda dengan problematika kota-kota di negara lain. Seperti 

dalam penanganan disintegrasi kota-kota di Indonesia terutama pada lingkungan ruang 

sosial di kampung kota. Ruang sosial yang amat terasa adalah “ruang luar” atau ruang 

antar bangunan. Hal ini disebabkan karena terbatasnya lahan untuk hunian. Rumah yang 

ada tidak dapat menampung seluruh aktivitas penghuninya, oleh sebab itu aktivitas 

hunian banyak dilakukan di luar rumah. Ruang luar menurut Ashihara (1970), 

mengatakan bahwa:  

“It is a space created delaminating nature. Exterior space is separate 
from nature by a frame, and it is a man made interior environment with a 
purpose. It is a meaningful space as well as a part of nature”.  

Di dalam konteks pembahasan ini ruang luar adalah ruang terbuka, ruang publik yang 

meliputi seluruh bidang tanah yang tidak diisi dan ditempati oleh massa bangunan atau 

dengan kata lain ruang antar bangunan. Ruang terbuka bukanlah hanya sebagai lahan 

yang belum dibangun di atasnya, tetapi diartikan agar bisa digunakan dan dinikmati serta 

mempunyai nilai fungsional oleh seluruh masyarakat baik secara fisik maupun psikis, 

misalnya jalur sirkulasi, lapangan bermain, olah raga, ruang jemur pakaian, dan lain-lain.  

Carr (1992) menyebutkan bahwa pemanfaatan ruang terbuka sebagai ruang 

sosial dipengaruhi oleh bagaimana peranan masyarakat pengguna dalam kehidupan 

sehari-hari dan mengapa ruang tersebut akhirnya dimanfaatkan atau menjadi tidak 

terpakai. Dengan demikian, pemahaman tentang tujuan dan kegunaan ruang publik dan 

pemanfaatannya oleh masyarakat adalah hal yang esensial sebagai dasar untuk mampu 

memperkirakan kualitas ruang tersebut. Lebih lanjut Carr (1992) mengemukakan dalam 

pemanfaatan sebuah ruang publik berdasarkan pola perilaku (behavior setting) 

penggunanya harus memiliki tiga (3) nilai utama yang menjadi fungsi dan pengendali 

pemanfaatannya, yaitu:  

(1) Ruang tanggap (responsive space), yaitu ruang yang dirancang untuk memenuhi 

kebutuhan pemakainya. Kebutuhan utama masyarakat akan ruang tersebut 

adalah: tempat berekreasi, tempat mengadakan pertemuan, tempat mengadakan 

hubungan komunikasi atau berdiskusi baik aktif maupun pasif, dan tempat untuk 

beristirahat melepaskan lelah dari kehidupan rutin 

(2)   Ruang demoktratik (democratic space), merupakan ruang yang dapat melindungi 

hak-hak pengguna. Ruang terbuka dapat menjadi tempat bergerak lebih bebas, 

di mana setiap individu mempunyai kebebasan dan saling menghormati hak-hak 

orang lain; 
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(3)  Ruang yang bermakna (meaningful space), adalah suatu ruang yang mempunyai 

ikatan yang erat dengan tempat dan kondisi sekitarnya terutama kehidupan 

masyarakatnya dalam konteks yang lebih luas, mereka terkait dengan lingkungan 

fisik dan sosial. Keterkaitan tersebut berhubungan dengan kesejarahan, aspek 

biologis ataupun psikologis. Keberlangsungan tempat tergantung dari keterkaitan 

yang kuat antara masyarakat dengan tempat, maka ruang akan menjadi ruang 

sakral, ataupun sebaliknya. 

Sementara itu Renzulli, dkk (1981) mengemukakan lebih lanjut bahwa dalam 

merancang ruang publik sebagai prasarana dan sarana dalam menunjang 

pengembangan kreativitas perlu memperhatikan dan mempertimbangkan nilai-nilai ruang 

yang tanggap, ruang yang demokratik, dan ruang yang bermakna. Di mana terdapat 

aktivitas dan fungsi yang terkandung di dalamnya. Adapun nilai-nilai utama tersebut 

dapat dilihat pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Nilai-nilai Utama yang Terdapat dalam Ruang Publik 

NILAI KEBUTUHAN MACAM KEGIATAN FUNGSI  ASPEK 

R
E

S
P

O
N

S
IF

 

Kenyamanan 

Duduk, istirahat, 

menyendiri, membaca, 

menikmati suasana, 

jalan-jalan, makan, 

minum, dll 

 

Bercakap-cakap dan 

mengasuh anak 

Fungsi rekreasi, 

fungsi sosial 

Aspek iklim, lingkungan alam 

Aspek tata hijau 

Aspek keamanan 

Aspek pengelolaan keamanan 

Aspek visual 

Aspek elemen ruang 

Aspek tata ruang 

Aspek lingkungan sosial 

Aspek pengelolaan perawatan 

Rileks 

Duduk-duduk, istirahat 

dengan lingkungan 

segar 

Fungsi rekreasi 

Fungsi ekologi 

Aspek lingkungan fisik 

Aspek tata ruang 

Aspek pengelolaan kegiatan 

Aspek elemen ruang 

Aspek tata hijau 

Aspek pengelolaan perawatan 

Keterlibatan 

pasif 

Mengamati sesuatu, 

Menonton pertunjukkan 

Hiburan, permainan 

Jalan-jalan, mengamati 

lingkungan 

Fungsi rekreasi 

Fungsi ekologi 

Aspek lingkungan fisik 

Aspek elemen ruang  

Aspek tata ruang 

Aspek pengelolaan kegiatan 

Aspek tata hijau 

Aspek pengelolaan perawatan 

dan kebersihan 

Keterlibatan aktif 

Bercakap-cakap 

Mengasuh anak 

Belanja, membeli  

makanan 

Festival, perayaan ritual 

Petualangan 

Olahraga  

Fungsi sosial 

Fungsi psikologi 

Fungsi pendidikan 

Fungsi rekreasi 

Fungsi ekonomi 

Fungsi budaya 

Fungsi olahraga 

Aspek lingkungan sosial 

Aspek elemen ruang 

Aspek pengelolaan kegiatan 

Penemuan  

Mencari lingkungan baru 

yang menarik  

Perayaan ritual, 

pameran kerajinan 

 

Fungsi rekreasi 

Fungsi pendidikan 

Fungsi ekologi 

Fungsi budaya 

Fungsi ekonomi 

Aspek lingkungan alam/fisik 

Aspek elemen ruang 

Aspek tata hijau 

Aspek pengelolaan kegiatan 
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NILAI KEBUTUHAN MACAM KEGIATAN FUNGSI ASPEK 

D
E

M
O

K
R

A
T

IK
 

Akses  

 

Mencapai ruang dengan 

aman dan nyaman bagi 

semua orang termasuk 

orang cacat dan orang 

tua  

Berkegiatan dengan 

macam-macam aktivitas 

dengan bebas, aman, 

dan nyaman 

 

Macam-macam 

fungsi 

Aspek pencapaian 

Aspek pengelolaan keamanan 

Aspek pengelolaan kegiatan 

Aspek visual 

Aspek fasilitas dan elemen 

penunjang 

Aspek tata ruang 

 

Kebebasan 

berkegiatan 

Berkegiatan dengan 

macam-macam aktivitas 

dengan bebas 

Macam-macam 

fungsi 

Aspek peraturan dan kebijakan  

Aspek tata ruang 

Aspek fasilitas dan elemen 

penunjang 

Aspek pengelolaan keamanan 

Aspek pengelolalan kegiatan 

Kepemilikan 

ruang 
Macam-macam aktivitas 

Macam-macam 

fungsi 

Aspek tata ruang 

Aspek pengelolaan kemanan 

Aspek pengelolalan kegiatan 

Perubahan Macam-macam aktivitas 
Macam-macam 

fungsi 

Aspek tata ruang 

Aspek fasilitas dan elemen 

penunjang 

Aspek pengelolaan kegiatan 

S
A

R
A

T
 M

A
K

N
A

 

Makna bagi 

individu 

Bertemu dengan orang 

lain 

Macam-macam aktivitas 

Macam-macam 

fungsi  

Fungsi makna 

Kenangan/historis 

Aspek lingkungan alam/fisik 

Aspek fasilitas dan elemen 

penunjang 

Makna bagi 

kelompok 

Bertemu dengan 

kelompok dengan 

bermacam-macam 

aktivitas  

Fungsi makna 

sosial 

Fungsi makna 

budaya 

Fungsi makna 

historis 

Aspek lingkungan sosial 

Aspek fasilitas dan elemen 

penunjang/simbolis 

Aspek pengelolaan kegiatan 

Makna bagi 

masyarakat 
Macam-macam aktivitas 

Fungsi makna 

historis 

Fungsi makna 

sosial 

Fungsi makna 

budaya 

Fungsi makna 

spiritual 

Aspek lingkungan sosial/budaya 

Aspek fasilitas dan elemen 

penunjang/simbolis 

Makna biologis 

dan psikologis 
Macam-macam aktivitas 

Fungsi rekreasi 

Fungsi ekologi 

Fungsi makna 

psikologis 

Aspek lingkungan alam/fisik 

Aspek fasilitas dan elemen 

penunjang 

Makna 

hubungan 

dengan dunia 

luar 

Macam-macam aktivitas 

Fungsi rekreasi 

Fungsi pendidikan 

Fungsi makna 

budaya 

Fungsi ekonomi 

Fungsi makna 

futuristic 

Aspek fasilitas dan elemen 

penunjang/simbolis 

Aspek tata ruang 

Sumber : Stephen Carr (1992), Public Space,Cambridge University Press. 
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3.3.3 Konfigurasi Ruang 

Hanson (1998) dalam bukunya Decoding Home and Houses menyatakan 

bahwa rumah bukan hanya kumpulan individu tetapi merupakan pola-pola ruang yang 

rumit yang diciptakannya, diatur oleh aturan dan konvensi tentang ukuran dan konfigurasi 

kamar. Bagaimana interior harus dihiasi dan dilengkapi; apa jenis obyek rumah tangga 

sesuai dalam pengaturan masing-masing; bagaimana anggota keluarga berhubungan 

satu sama lain dalam ruang yang berbeda; bagaimana dan di mana tamu harus diterima. 

Lebih lanjut Hanson (1998) memperkenalkan komputer berbasis teknik yang dirancang 

untuk mengambil dan menafsirkan kekayaan sosial dan simbolis informasi. Berbagai 

representasi dan tindakan menunjukkan bahwa bagaimana ruang domestik menyediakan 

kerangka kerja bersama untuk kehidupan sehari-hari, bagaimana makna sosial yang 

dibangun di rumah dan bagaimana berbagai sub-kelompok dalam masyarakat 

membedakan diri melalui pola ruang domestik dan gaya hidup.  

Pada dasarnya rumah di manapun sama yaitu untuk melayani kebutuhan dasar 

hidup yang sama, yaitu: memasak dan makan, menghibur, mandi, tidur, penyimpanan 

dan sejenisnya. Tapi melihat pada kenyataan mengungkapkan terdapat keragaman 

kegiatan yang ditampung di rumah-rumah sesuai dengan periode sejarah dan budaya 

yang berbeda. Hal terpenting tentang sebuah rumah bukan karena daftar kegiatan atau 

kamar tetapi pada pola ruang yang diatur oleh konvensi yang rumit tentang apa ruang 

yang ada, bagaimana mereka terhubung bersama dan bagaimana sekuensinya kegiatan 

yang dilakukan bersama-sama dan kegiatan yang dipisahkan, bagaimana interiornya, 

dan bahkan jenis benda rumah tangga apa yang harus ditampilkan dalam bagian yang 

berbeda dari rumah.  

Ketika menilai bangunan umum, kita dengan mudah menilai bangunan itu baik 

atau buruk. Lain halnya dengan penilaian pada sebuah rumah, seringkali kita dihadapkan 

untuk membuat penilaian formal dan estetika, serta penilaian tentang kecocokan untuk 

tujuan tertentu dari sebuah rumah. Rumah merupakan kendaraan yang ideal untuk 

menjelajahi dimensi formal dan pengalaman arsitektur. Rumah dalam arti luas adalah 

sebagai suatu ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal. Ruang adalah 

jaringan, norma-norma, aktivitas serta artefak yang mampu memfasilitasi, 

mengakomodasi serta membentuk kehidupan masyarakat. Dalam hal ini ruang adalah 

media transformasi perilaku. Ruang yang baik adalah ruang yang bersikap adaptif dan 

dinamis serta memiliki kekuatan kultural. Dalam proses transformasi sosial budaya 

“modal ruang budaya“ sangat diperlukan. Hal ini disebabkan yang terjadi bukan saja 

dualisme yang berdasarkan teori saja, namun juga karena adanya proses “pemudaran 

modal sosial budaya”.  
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Putnam (1995) mendefinisikan modal sosial adalah “featurtes of sosial 

organization such as networks, norms, and sosial trust that facilities coordination and 

cooperation for mutual benefit”. Dalam hal ini Putnam menekankan bahwa modal sosial 

merupakan pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki bersama oleh komunitas, serta 

pola hubungan yang memungkinkan kelompok individu melakukan satu kegiatan 

produktif. Terminalogi ini dibangun merujuk pada organisasi, struktur, dan hubungan 

sosial yang dibangun sendiri oleh komunitas, terlepas dari intervensi pemerintah atau 

pihak lain. Sedangkan modal ruang sosial budaya bagi warga adalah suatu bentuk 

ekologi ruang kehidupan yang terdiri dari jejaring (networks), ketetanggaan 

(neighborhoods), norma atau aturan serta kepercayaan untuk mendapatkan suatu 

keuntungan bersama dalam membina kehidupan yang layak.  

Ruang merupakan satu hal yang sangat fundamental dalam arsitektur. Ruang 

sebagai sistem binaan terkecil yang sangat penting dalam arsitektur, terutama karena 

sebagian besar waktu manusia dihabiskan di dalamnya. Haryadi (1995) menjelaskan 

lebih lanjut, bahwa definisi ruang tersebut biasanya hanya bersifat spasial saja, 

sementara dalam studi perilaku lingkungan, ruang tersebut terintegrasi dengan erat 

dengan sekelompok manusia dalam kurun waktu tertentu. Dalam kajian arsitektur dan 

perilaku cenderung menggunakan istilah setting untuk definisi ruang ini, karena lebih 

memberikan penekanan pada unsur kegiatan manusia yang tidak tampak jelas pada 

istilah ruang. Juga digunakan istilah “sistem”, karena akan lebih memberikan penekanan 

tentang adanya keterikatan antara setting yang satu dan lainnya. Ada dua macam ruang 

yang dapat mempengaruhi perilaku manusia, yaitu: (1) Ruang yang dirancang untuk 

memenuhi suatu fungsi dari tujuan tertentu, dan (2) Ruang yang dirancang untuk 

memenuhi fungsi yang lebih fleksibel (Haryadi,1995; Permana, 2003). 

Pengaruh ruang terhadap pemakainya cukup jelas, karena pemakai melakukan 

kegiatan tertentu dimasing-masing ruang sesuai dengan fungsinya. Ven (1995)  

menyatakan bahwa aspek-aspek ide ruang dalam teori arsitektur Perancis, Inggris 

sebelum lahirnya gerakan arsitektur modern, menyatakan bahwa permasalahan hakiki 

dari arsitektur menyangkut transisi antara ruang eksternal dan ruang internal, demikian 

pula sebaliknya. Di lain pihak, dalam teori arsitektur Jerman, terkait dengan visualisasi 

daya kehidupan, suatu permasalahan artistik tentang ruang memungkinkan dipakai untuk 

mereduksi daya kehidupan tersebut menjadi abstrak.  

Semper (1996) yang menyatakan bahwa wujud dari obyek adalah massanya, 

sedangkan bentuk merupakan bagian yang tersisa, sebagai suatu struktur spasial yang 

abstrak. Terkait dengan itu, Semper melihat dua macam ruang yaitu ruang geometris dan 

ruang estetis. Ekspresi ruang dalam gerakan arsitektur modern muncul pada abad ke 19 

yaitu pada saat gerakan Art nouveau. Arsitek Luis Sullivan memandang bahwa arsitektur 
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sebagai suatu ekspresi yang agung. Karakternya terlukiskan dalam bentuk bujur sangkar 

dan lingkaran. Form follow function merupakan slogan Sullivan yang terkenal pada abad 

ke 19.  

Hall (1980) menjelaskan tentang bagaimana hubungan ruang dengan manusia, 

dan membaginya ke dalam 2 (dua) hubungan yaitu: (1) Hubungan dimensional 

(antropometrics), yaitu yang menyangkut dimensi-dimensi yang berhubungan dengan 

tubuh manusia dan pergerakannya. Dan (2) Hubungan psikologi dan emosional 

(proxemics), yaitu yang menyangkut dengan penentuan ukuran-ukuran kebutuhan ruang 

untuk kegiatan manusia. Einstein mereduksi konsep ruang dalam fisika menjadi 3 (tiga) 

kategori utama (Ven, 1995): 

1. Konsep ruang Aristotelian sebagai tempat yang mengacu kepada suatu bagian 

terkecil dari permukaan bumi yang dapat diidentifikasikan dengan sebuah nama 

atau sebagai suatu tatanan obyek. Ruang sebagai tempat, menyiratkan bahwa 

konsep ruang kosong tidak ada maknanya. Konsep ruang ini sepenuhnya 

tergantung pada obyek materialnya. 

2. Konsep ruang sebagai wadah dari semua obyek material, seperti sebuah kotak 

yang berisi ruang kosong dengan volume tertentu. Dalam hal ini ruang 

merupakan suatu realitas yang tampak kepada dunia material. 

3. Konsep ruang empat dimensional. 

Ketiga konsep ruang di atas memiliki implikasi kultural dalam berbagai bidang. Konsep 

tersebut dianggap sebagai ekspresi transedental dari kreasi seni, arsitektur maupun 

interior. Arsitektur sebagai manifestasi dari visualisasi ketiga ide ruang dari tempat, ruang 

tiga dimensi dan ruang-waktu empat dimensi.  

Ruang sebagai kebutuhan manusia, selain dilihat sebagai kebutuhan fisik 

seperti tidur dan makan, tetapi juga kebutuhan akan ruang dapat dilihat sebagai suatu 

kebutuhan psikologis. Kebutuhan tersebut biasanya memiliki 4 (empat) dimensi, yaitu: 

kepemilikan ruang, personalisasi ruang, tingkat privasi ruang, dan kontrol atas ruang. 

Dimensi-dimensi ini akan mempengaruhi pengaturan spasial ruang dari sudut pandang 

nilai. Kepemilikan atas ruang secara verbal langsung dapat diketahui ketika kita 

menyebut suatu tempat itu milik kita. Personalisasi ruang menunjukkan kreativitas dalam 

mencirikan suatu tempat sebagai milik kita. Tingkat privasi ruang merupakan suatu usaha 

untuk memperoleh waktu bagi diri sendiri; dan kontrol atas ruang mengidentifikasikan 

kemampuan untuk mengatur ruang.  

Altman dalam (Laurens,2004; Permana,2003) menjelaskan bahwa dalam 

konsep Barat, privasi merupakan sesuatu yang ingin dicapai bila seseorang tidak ingin 

diganggu dalam kesendiriannya di dalam ruang personal dan ruang privat. Seperti halnya 

dalam ruang personal, privasi merupakan suatu proses yang sangat penting dalam hidup 



70 
 

manusia, dan bila privasi seseorang terganggu dapat mengakibatkan kondisi stres. 

Altman menjelaskan lebih lanjut bahwa privasi merupakan konsep sentral dari semua 

proses manajemen ruang. Sedangkan Suptandar (2000) mengelompokkan personal 

space merupakan bagian terkecil dari teritorial dan berkaitan dengan jarak terhadap 

seseorang yang kadangkala dipengaruhi oleh keadaan lingkungan mereka yang sedang 

melakukan interaksi.  

Ruang personal juga mengatur jarak teritori kita dalam berinteraksi dengan 

orang lain; berpindah bergerak bersama kita dan meluas serta mengecil menurut situasi 

tempat kita berada. Individu selalu menjadi pusat dari ruang personalnya. Dalam 

hubungan manusia dan ruang menurut Hall seperti yang dikutip Hakim (1993) 

menjelaskan bahwa : “Salah satu perasaan yang penting mengenai ruang ialah perasaan 

teritorial. Perasaan ini memenuhi kebutuhan dasar akan identitas diri, kenyamanan, dan 

rasa aman pada pribadi manusia”. Secara fisik dan visual ruang dapat terbentuk oleh 

berbagai unsur pembentuknya yaitu: tanaman, ketinggian yang berbeda, maupun oleh 

keberadaan benda yang berfungsi sebagai pemisah atau batas. Spreirege (1965) 

membagi ruang menjadi 2 (dua) tipe yaitu: (1) Ruang formal, yang biasanya dibatasi oleh 

wajah bangunan dan lantai kota (city floor); dan (2) Ruang alami, yang menampilkan 

keadaan alam ke dalam kota. 

Menurut Trancik dalam bukunya Finding Lost Space (1986), sifat dasar ruang 

ada 2 (dua) yaitu: (1) Hard space (ruang keras), merupakan ruang yang terbentuk karena 

adanya unsur pembatas yang tegas (enclosure), di mana ruang secara prinsip dibatasi 

oleh dinding-dinding arsitektural dan biasanya merupakan ruang untuk aktivitas sosial.  

Komponen  hard space, antara lain (a) Three dimensional frame (rangka tiga dimensi) 

berfungsi mendefinisikan batas ruang, derajat pelingkupannya dan karakteristik dari 

dinding spasial; (b) Two dimensional pattern (pola dua dimensional) mengacu pada 

perlakuan dan artikulasi dari lantai yaitu material, tekstur, dan komposisi; dan (c) 

Placement of object (penempatan obyek) dalam ruang yaitu elemen-elemen yang 

menjadi aksen atau focal point dan menjadikan tempat yang selalu diingat. Obyek ini 

berfungsi memberikan vitalitas kepada ruang dan elemen utamanya adalah manusia; dan 

(2) Soft space (ruang lunak) merupakan ruang yang dibentuk, dibatasi dan didominasi 

oleh lingkungan alamiah pada lingkungan perkotaan, misalnya pepohonan dan sungai.   

Trancik menjelaskan lebih lanjut bahwa komponen penting yang dapat dilihat 

dari ‘hard space’ adalah dapat secara frame-nya, polanya, maupun secara masing-

masing obyeknya. Ruang tersebut dapat terjadi karena adanya pengaruh beberapa hal, 

di antaranya: (a) karena adanya kebutuhan manusia sehingga membentuk ‘human 

space’; (b) karena banyak unsur alamnya seperti topografi, vegetasi, sehingga 

membentuk ‘rural space’; dan (c) ruang terbentuk karena adanya kesan ruang yang 
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terkurung, adanya pembatasan, adanya unsur solid melawan void, arsitektural melawan 

non arsitektural, sehingga terbentuk ruang terbuka. 

Selanjutnya Trancik (1986) dalam melihat ruang kota dilakukan dengan 3 (tiga) 

cara pendekatan teori yaitu: (1) ‘Teori figure ground’, melihat ruang kota secara 2 (dua) 

dimensi dengan mengamati unsur solid-void kota atau antara massa bangunan dengan 

ruang terbuka. Analisis figure ground adalah alat yang tepat untuk mengidentifikasikan 

tekstur dan pola-pola susunan kota seperti juga masalah-masalah dalam susunan spasial 

menuju pada konsep ruang yang statis dan 2 (dua) dimensional. Teori ini berdasarkan 

pada pola kepadatan dan kerenggangan; (2) ‘Teori Linkage’, melihat ruang kota secara 2 

(dua) dimensi, yaitu dengan melihat adanya keterkaitan antara bangunan dengan 

lingkungannya.  

Dalam melihat kota secara ‘linkage’ terdapat 3 (tiga) tipe bentuk lingkungan. 

Pertama adalah ‘compositional form’, yang berupa susunan dan rangkaian bangunan-

bangunan individual dalam pola abstrak dikomposisikan terhadap lingkungannya. Kedua 

adalah ‘mega form’, berupa komposisi individual yang merupakan penggabungan elemen 

dalam kerangka kerja berskala besar, berhierarki, tanpa pengakhiran yang jelas. Ketiga 

adalah ‘group form’, yang terbentuk akibat bertambahnya elemen-elemen pembentuk 

dalam ruang yang panjang, yang dilindungi oleh batas jelas; dan (3) ‘Teori Place’, yaitu 

melihat ruang kota secara 3 (tiga) dimensi baik fisik, lingkungan maupun manusianya 

dalam integrasi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Menurut teori ini suatu 

ruang akan menjadi tempat ketika dapat memberikan makna kontekstual yang diperoleh 

dari budaya dalam tingkat regional. Seperti dikatakan oleh Trancik (1986) bahwa: Space 

it only becomes place when it is given a contextual meaning derived from cultural or 

regional content. Dalam teori “place” ini dikatakan tipe ruang dapat didefinisikan dengan 

dasar kategori tentang karakter fisiknya. Secara konkrit karakter ini dapat berupa materi 

isi, bentuk, tekstur, warna, dan suatu budaya yang tidak teraba batasnya.   

Sedangkan Garnham (1985) mengemukakan tentang genius loci, pengamatan 

pola lingkungan secara menyeluruh dapat dilakukan terhadap unsur visual, perilaku atau 

budaya, dan alamnya. Pendapat ini terlihat sesuai arah penelitian yang akan dilakukan, 

yaitu: (a) Pengamatan terhadap “alam” dapat dilakukan terhadap bentuk tanah, vegetasi, 

dan unsur air. Bentuk tanah antara lain: berupa kontur topografi, bentuk permukaan, 

penutup tanah. Vegetasi antara lain: berupa pohon, rumput, perdu yang kesemuanya 

berhubungan dengan ekologi. Unsur air antara lain: berupa sungai, danau, kolam yang 

membentuk pola drainase serta mempunyai efek aktivitas masyarakat; (b) Pengamatan 

terhadap perilaku dan budaya dilakukan pada aktivitas warga di ruang publik; dan (c) 

Pengamatan terhadap unsur visual dapat dilakukan terhadap karakter yang tertangkap 
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secara visual, sifat ketertutupan suatu ruang, suasana negatif dan positif suatu ruang. 

Elemen yang diamati adalah elemen budaya dan alami. 

Menurut Smardon (1988) pengamatan visual dapat dilakukan terhadap 5 (lima) 

unsur yaitu unsur bentuk, garis, warna, tekstur, dan skala. Unsur bentuk dalam 2 (dua) 

dimensi dapat dilihat dengan teori Trancik tentang figure ground. Dengan teori figure 

ground dari Trancik (1986) dapat diperoleh 6 alternatif bentuk, yaitu grid, angular, 

cuvilinear, radial concentric, axial, dan organic. 

Gambar 3.4 
Pola Tipologi Ruang 

Sumber : diolah dari Trancik, 1986, Finding Lost Space 

 

Tekstur, meliputi: tekstur kasar dan halus, baik vertikal maupun horizontal, bisa 

bersifat nyata ataupun maya. Tekstur nyata adalah penampakan rata atau tidaknya 

pembatas ruang yang diamati. Untuk pembatas dapat berupa rangkaian bangunan dan 

elemen lain pada ruang terbuka, sedangkan untuk ruang dalam bangunan pembatas bisa 

berupa dinding masif, partisi ataupun perabotan, yang membentuk suatu ruang tertentu. 

Tekstur maya adalah tekstur yang terdapat pada permukaan pembatas. Lubang-lubang 

pada permukaan seperti: pintu dan jendela dapat menunjukkan tingkat kasar atau 

halusnya tekstur maya.  

Skala menurut Smardon (1988) adalah perbandingan antara tinggi dan lebar 

suatu lingkungan, yang akan memberikan kesan tersendiri bagi penggunanya. Menurut 

Garnham (1985) ruang yang mempunyai perbandingan tinggi: lebar adalah 1 : 2 atau 1 : 
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3, merupakan  ruang tertutup. Sedangkan ruang yang mempunyai perbandingan tinggi : 

lebar lebih dari 1 : 3 merupakan ruang terbuka. 

Krier (1979) mengelompokkan ruang menjadi  2 (dua) kelompok besar ruang, 

yaitu: (1) Linier space (ruang dengan pola memanjang), seperti jalan (street). Di mana 

ruang ini memiliki nilai supportif dan ekspresif dari visual ruang kota yang erat 

hubungannya dengan akses dan hubungan (linkage) antara satu tempat ke tempat 

lainnya. Biasanya ruang ini berbentuk memanjang pada kedua sisinya yang kemudian 

dianalogikan sebagai ruang linier; dan (2) Cluster space (ruang dengan pola memusat), 

yaitu ruang memperlihatkan akses dan linkage akan tetapi kedua faktor tersebut tidak 

ditempatkan pada fungsi utama ruang. Cluster space menekankan pada wadah 

penyimpanan untuk interaksi manusia dengan segala aktivitas yang terjadi di dalamnya.  

Ruang ini berbentuk memusat dengan pembatas disekelilingnya dianalogikan 

sebagai ruang terbuka berupa place. Ruang cluster yang sederhana bentuk dasarnya 

lebih memberikan nilai formal, simbolik, dan kaku, dari pada bentuk ruang yang tidak 

beraturan fleksibel dan natural. Nilai kekakuan yang terjadi karena bentuk formal dapat 

diatasi oleh pengolahan berbagai unsur ruang yang dinamis dan natural.  

Aspek pengendalian ruang terbuka (open space) kota dipengaruhi oleh faktor-

faktor, antara lain: (a) Elemen pembentuk ruang, antara lain shape, jalan, plaza, 

pedestrian ways, elemen vertikal (seperti: bangunan atau dinding); (b) Tempat, 

bagaimana keterkaitannya dengan sistem linkage yang ada; (c) Aktivitas utama atau 

fungsi yang dominan pada ruang terbuka tersebut, faktor kenyamanan, berkaitan dengan 

kualitas besaran ruang, jarak pencapaian dan kualitas ruang baik secara visual maupun 

estetik; dan (d) Faktor keterkaitan antara private domain dan public domain.  

Selanjutnya Krier (1979) membagi ruang ke dalam 5 (lima) aspek antara lain: 

(1) Aspek fisik, yaitu terjadi karena karakter dan pola serta bentuk, antara lain adanya 

interaksi antara konteks lokasi, fungsi, dan kebutuhan; (2) Aspek visual, yaitu keserasian 

hubungan unsur fisik terhadap kesatuan pemandangan, berupa unsur alami, dan buatan, 

seperti: facade, lansekap, street furniture; (3) Aspek ruang, yaitu terdiri dari massa 

bangunan dan sistem linkage-nya, serta cara bagaimana ruang terbuka terbentuk, 

keterkaitan dengan setting bangunan individual sebagai privat domain, sebagai aspek 

lokal dan detail ruang kota; (4) Aspek linkage, yaitu keterkaitan antara fungsi atau 

aktivitas, kawasan dengan keseluruhan konteks urban, mulai dari jarak, waktu, jangkauan 

atau sirkulasi, lingkup pelayanan, dan keterkaitan dengan fungsi; dan (5) Aspek 

kepemilikan, yaitu public domain dan private domain. 

Nilai visual daerah kekuasaan masyarakat dengan pengertian ruang terbuka 

dibagi menjadi 3 (tiga) komponen, yaitu: Built and spatial form, Treatment of defending 

surface, dan Ground treatment & furnishing. Di mana ketiga komponen ini saling 
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melengkapi satu dengan lainnya untuk membentuk ruang publik, sehingga memiliki 

kualitas visualnya. Hubungan ke-3 (tiga) komponen tersebut secara skematik dapat 

dilihat pada gambar 3.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sementara itu dalam kaitannya dengan perkembangan pemanfaatan ruang 

perkotaan, seperti dinyatakan Trancik yang dikutip oleh Subroto (1999) bahwa terdapat 

perbedaan mendasar antara bentuk ruang-ruang kota tradisional dan modern, di mana 

pada kota tradisional setting dalam hal ini pada tata ruang yang terkait dengan kegiatan 

yang ada, yang secara langsung membentuk void berupa ruang di antara unsur solid 

(berupa bangunan), memberi arah, dan orientasi ruang yang jelas. Sedangkan pada kota-

kota padat saat ini setting yang ada justru menciptakan disorientasi yang diakibatkan oleh 

terpecahnya (fragmentary) setting dan struktur ruang kota yang semrawut (confused), 

serta chaos. 

 

3.4 Pola Kehidupan Masyarakat Perkotaan 

Manusia merupakan pusat lingkungan dan juga menjadi bagian dari lingkungan. 

Oleh karena itu manusia sebagai individu dipengaruhi dan sekaligus mempengaruhi 

lingkungannya. Marcella (2004) mengatakan bahwa manusia memiliki keunikan yang 

akan mewarnai lingkungannya. Sebaliknya, keunikan lingkungan juga akan 

mempengaruhi perilakunya. Lingkungan bukan hanya menjadi wadah untuk melakukan 

aktivitas, tetapi juga menjadi bagian integral dari pola perilaku manusia. Sehingga 

lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengaruh dan yang 

mempengaruhi perilaku manusia.  

Keterangan: 

1. Built & spatial form 
2. Treatment of defending surface 
3. Ground treatment & furnishing 

 
Gambar 3.5 

Komponen Publik Domain 
Sumber : diolah dari Raymond, 1983 : 7 
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Marcella (2004) mengelompokkan proses dan pola perilaku manusia 

membaginya ke dalam dua bagian, yaitu proses individual dan proses sosial.  Proses 

Individual terdiri dari: (a) Persepsi lingkungan, yaitu proses bagaimana manusia 

menerima informasi mengenai lingkungan sekitarnya dan bagimana informasi tentang 

ruang diorganisasikan ke dalam pikiran manusia; (b) Kognisi spasial, yaitu keragaman 

proses berpikir, mengorganisasikan, menyimpan, dan mengingat kembali informasi 

mengenai lokasi, jarak, dan tatanan dalam lingkungan; dan (c) Perilaku spasial, yaitu 

menunjukkan hasil yang termanifestasikan dalam tindakan dan respon seseorang 

termasuk di dalamnya deskripsi dan preferensi personal, respons emosional, ataupun 

evaluasi kecenderungan perilaku yang muncul dalam interaksi manusia dengan 

lingkungannya. 

 

3.4.1 Pola Kehidupan Masyarakat Perkotaan Berdasarkan Dinamika Perubahan 

Bentuk Ruang dan Ruangan 

Budaya guyub (bersama) dengan tingkat interaksi tinggi mendorong terciptanya 

ruang-ruang dalam setiap aktivitas. Gehl (1987) menyatakan bahwa dalam mempelajari 

pola pemakaian ruang pada manusia, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah motivasi 

yang mendorong terjadinya aktivitas, yaitu: (1) Personal space, berupa bagaimana 

seseorang mengontrol terjadinya interaksi dengan orang lain dan memahami jarak antar 

individu; (2) Territoriality, yang terjadi pada manusia tidak terbatas pada adanya batas 

pertahanan dan teritori, tetapi juga berhubungan dengan rasa kepemilikan pribadi atau 

kelompok; (3) Communications, terjadi pada manusia dalam melakukan komunikasi 

untuk menukar informasi, mengekspresikan pemikiran dan perasaan, misalnya 

berbincang dan bertemu; dan (5) Personal safety, tentang bagaimana karakteristik orang 

pada umumnya tidak mau mengambil resiko terhadap bahaya. 

Faktor yang mendorong “hidupnya” sebuah ruang menurut Champan (1996)  

adalah (1) Attractions (faktor yang mendorong orang untuk datang); (2) Accessibility 

(faktor pencapaian) ke suatu tempat; dan Amenity (faktor kenyamanan) suatu ruang yang 

dibagi menjadi 2 (dua) yaitu identity dan security. Sedangkan bila dilihat dari situasi dan 

derajat keintiman hubungan sosial dan budaya, menurut Hall (1995) ruang dibagi ke 

dalam 4 (empat) daerah (zone), yaitu (1) Intimate zone, merupakan daerah (zone) yang 

diperlukan bagi manusia yang “dekat” dan bersifat privat; (2) Personal zone, merupakan 

jarak normal yang digunakan sehari-hari; (3) Social zone, merupakan jarak yang 

digunakan dalam bermasyarakat dan bisnis; dan (4) Public zone, merupakan jarak yang 

bagi orang yang berstatus tinggi dan bersifat formal. 
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Bentuk merupakan hal yang sangat mendasar bagi pengetahuan arsitektur. 

Oleh sebab itu telaah tentang konsep dan aspek bentuk sudah sangat akrab. Karya 

arsitektur selalu merupakan suatu bentukan yang di dalamnya mengandung sistem 

keteknikan yaitu: konstruksi dan struktur tertentu. Bentuk tercipta untuk mengakomodasi 

suatu kegiatan, fungsi, dan sekaligus menyandang makna tertentu. Arsitektur merupakan 

seni bangunan, tetapi karakter arsitektur berbeda dengan lukisan atau patung yang 

tercipta sebagai sarana untuk menyampaikan pesan (message) atau pernyataan 

(statement), tanpa kegiatan. Sebaliknya karya arsitektur terikat oleh “kegiatan” tertentu 

dan “tempat” bentukan itu didirikan.  

Tempat tidak pernah dapat dipisahkan dengan karya arsitektur, karena 

kenyataanya setiap tempat mempunyai kondisi, karakter, dan kearifan lokal (genius loci) 

yang memberi pengaruh pada proses penciptaan bentuk arsitektur. Kajian tempat pada 

sebuah karya seni rupa (seperti: lukisan atau patung) dapat saja dikesampingkan bahkan 

bisa saja ditiadakan agar mendapat kadar portability tinggi. Akan tetapi karya arsitektur 

tidak bisa lepas dari kajian tempat di dalam menghasilkan karya yang orginal. Kajian 

tempat sangatlah penting dalam menentukan dan menciptakan suatu karya arsitektur. 

Ketika karya arsitektur tersebut kurang tepat pada penempatannya, maka karya tersebut 

tidak mempunyai nilai (value) dan makna yang tinggi.   

Membahas masalah bentuk arsitektur tidak akan lepas dari permasalahan 

makna dalam arsitektur. Karena bentuk dan makna dalam arsitektur merupakan 

kesatuan tak terpisahkan. Walaupun demikian, untuk mengungkap  hubungan antara 

bentuk dan makna, penelusuran masing-masing aspek idealnya dilakukan secara 

terpisah. Dalam membahas masalah bentuk arsitektur dibahas melalui pendekatan 

tipologisme dari Rossi dan bahasa pola dari Alexander. Sedangkan untuk mengurai 

permasalahan makna dikaji melalui pendekatan strukturalisme dari Levi-Strauss dan 

semiotika dari Sausure. Di mana kedua pendekatan ini saling melengkapi, pada tingkatan 

tertentu untuk mengungkap struktur harus dibantu semiotika agar gejala budaya (sebagai 

tanda) dapat dibaca lebih mendalam. 

Pengertian kebudayaan masyarakat Sunda dicoba didekati melalui pemahaman 

dan kosmologi dalam kebudayaan Sunda. Kosmologi, menurut arti harfiah adalah ilmu 

pengetahuan tentang alam ataupun dunia. Dalam pengertian ini dunia menunjukkan 

obyek material, yaitu apa yang dialami dan dihayati oleh manusia sebagai lingkungan, 

(terutama dalam hubungan langsung dengan dirinya). Namun yang dimaksud dengan 

dunia dalam penyelidikan kosmologi memiliki arti yang luas yaitu dunia seutuhnya sejauh 

yang dialami manusia. Dalam pengertian ini, posisi manusia menjadi penting, bahkan 

pengertian kosmos menjadi hilang tanpa kehadiran manusia. Kalau manusia tidak 

bereksistensi, maka tidak ada dunia. Selain itu kosmologi melingkupi tidak hanya hal-hal 
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fisik dan manusia dalam wujud biologis semata, tetapi juga keseluruhan aspek-aspek 

kuantitas dan kualitas. Pemahaman yang melulu geometris juga dianggap tidak mewakili 

realitas yang sesungguhnya.
8
 

Lebih lanjut Bakker (1995) mengemukakan bahwa relasi, antara substansi yang 

bersifat kualitatif dan kuantitatif, sangat penting dalam pemahaman kosmologi. Relasi 

memungkinkan terwujudnya keutuhan disamping mendorong terjadinya dinamika atau 

perubahan pada tiap substansi. Hal itu berarti proses inherent di dalam kosmos. Relasi 

keseluruhan aspek-aspek dalam kebudayaan terwujud dalam pemahaman bahwa antara 

manusia sebagai mikro kosmos dan alam sebagai makro kosmos seharusnya terdapat 

keselarasan. Manusia dengan nafsu dan kebatinannya serupa dengan keteraturan 

kosmos besar.  

3.4.2 Setting Perilaku terhadap Kesesakan (Crowding)  dan Kepadatan Ruang 

Kampung Kota 

Setiap orang selalu membutuhkan interaksi dengan orang lain, karena hal ini 

merupakan suatu bentuk kebutuhan. Contohnya aktivitas yang sangat sederhana adalah 

kontak pasif dengan hanya melihat dan mendengar juga termasuk ke dalam bentuk 

aktivitas sosial, karena kontak tersebut hanya dapat terjadi bila ada orang lain. Gehl 

(1987) mengelompokkan ke dalam 3 (tiga) bentuk aktivitas keseharian dalam 

masyarakat, yaitu: (1) Aktivitas keperluan (necessary activities), yaitu aktivitas yang 

memang perlu dilakukan sehari-hari, misalnya berangkat kerja, sekolah, belanja 

keperluan sehari-hari. Karena aktivitas ini bersifat “perlu”, maka ruang fisik tidak terlalu 

berpengaruh pada aktivitas ini. Aktivitas ini dilakukan sepanjang waktu di dalam kondisi 

fisik lingkungan seperti apapun. Pelaku tidak punya pilihan di mana ia bisa 

melakukannya; (2) Aktivitas pilihan (optional activities) dan recreation activities, yaitu 

aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok bila waktu dan tempatnya yang 

tersedia memungkinkan dan ingin dilakukan. Orang cenderung menyukai dan melakukan 

aktivitas jenis ini bila: (a) kondisi ruang luar optimal dan cuaca “mengundang” mereka; (b) 

aktivitas pilihan ini bersifat rekreasi dan santai; (c) bertujuan relaksasi dan rutinitas; dan 

(3) Aktivitas sosial (social activities), yaitu munculnya aktivitas sosial tergantung pada 

kehadiran orang lain pada ruang tersebut. Aktivitas sosial terjadi secara spontan sebagai 

akibat langsung dari keberadaan dan pergerakan orang-orang di dalam ruang yang 

sama.  

                                                      
8
 Bandingkan dengan pandangan Demokritos (493-404 SM) : Dunia dan manusia terdiri dari atom-
atom tak terbagikan. Mereka semata-mata berbeda menurut bentuk, ukuran dan posisi. Benda, 
makhluk dan manusia muncul karena sejumlah atom berkaitan satu sama lain, tetapi hubungan 
itu hanya mekanis. (Bakker, 1995:46) 
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Aktivitas merupakan resultan dari 2 (dua) aktivitas sebelumnya, karena aktivitas 

sosial secara tidak langsung didukung kemunculannya ketika necessary activities, 

optional activities, dan recreation activities mendapatkan kondisi yang lebih baik pada 

ruang-ruang publik. Selanjutnya Gehl (1987) menjelaskan bahwa aktivitas yang sering 

dikerjakan setiap hari adalah aktivitas 1(satu) berupa aktivitas keperluan (necessary 

activities) dan aktivitas 3 (tiga) berupa aktivitas sosial (social activities), karena bentuk 

aktivitas ini menimbulkan interaksi sosial. Bentuk aktivitas dan kegiatan ini adalah 

berjalan kaki, berdiri, duduk-duduk, melihat, mendengar, bercakap-cakap, dan lain-lain. 

Tekanan lingkungan yang terjadi di permukiman padat dapat mengakibatkan 

stres penghuninya. Setting perilaku individu untuk mengatasi kondisi tersebut sangat 

beragam, tergantung kultur, dan norma-norma sosial seseorang dalam 

mengadaptasinya. Kepadatan adalah ukuran secara matematis jumlah orang per unit 

dan kesesakan merupakan suatu konsep psikologis lingkungan-perilaku yang merujuk 

pada pengalaman terkurung, dirintangi, terhalang, oleh kehadiran terlalu banyak orang. 

Kesesakan dapat muncul akibat kepadatan tinggi namun kesesakan merupakan fungsi 

dari persepsi tentang padat yang mempengaruhi suasana hati, kepribadian dan fisik. Bell 

(2001) menjelaskan bagaimana kondisi ruang personal seseorang apabila mendapat 

tekanan dan intervensi secara terus menerus juga akan cenderung mengalami stres.  

Masih berkaitan dengan isu tekanan lingkungan dan kesesakan dipermukiman 

padat, Haryadi, dkk (1995) mengatakan bahwa batas-batas ruang privat dan ruang publik 

di perkampungan kota di Indonesia, berbeda dengan pengertian di negara Barat. 

Keterbatasan yang ada dalam permukiman kampung cenderung menghilangkan batas 

antara ruang privat dan ruang publik. Sistem sosial yang sangat komunal serta 

keterbatasan fisik yang ada membuat hampir seluruh wilayah kampung menjadi ruang 

publik atau semi publik. Faktor utama terjadinya kesesakan adalah dengan adanya 

densitas manusia yang terlalu tinggi pada suatu tempat, dan memberikan efek yang 

berbeda pada setiap individu.  

Dengan bertambahnya penduduk perkotaan yang semakin tinggi di Indonesia, 

sementara luas lahan yang terbatas, maka densitas spasial kota akan semakin tinggi. 

Faktor-faktor yang dapat menimbulkan kesesakan menurut Haryadi, dkk., (1995) yaitu: 

(1) Faktor fisik menyangkut dimensi tempat, densitas serta suasana suatu ruang atau 

tempat; (2) Faktor sosial menyangkut norma, kultur serta adat istiadat; (3) Faktor 

situasional menyangkut karakteristik dari hubungan antar individu, lamanya hubungan 

serta intensitas kontak; dan (4) Faktor intrapersonal dari karakteristik seseorang antara 

lain : usia, seks, pendidikan, pengamalan, sikap, dan lainnya. 

Hal ini didukung oleh pendapat Lauren (2004) yang mengatakan bahwa 

kesesakan (crowding) mengacu pada pengalaman seseorang terhadap jumlah orang 
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disekitarnya. Kesesakan baru terjadi bila ada gangguan atau hambatan dalam berinteraksi 

sosial atau dalam pencapaian suatu tujuan. Berbeda dengan kepadatan yang obyektif, 

kesesakan bukan merupakan rasio fisik semata, tetapi juga perasaan subyektif terhadap 

lingkungan sekitar. Lauren (2004) menambahkan terdapat dua ciri kesesakan yang dapat 

dilihat, antara lain: (1) Kesesakan sebagai persepsi terhadap kepadatan dalam arti jumlah 

manusia; dan (2) Kesesakan adalah persepsi, maka sifatnya subyektif akan lingkungan 

sekitar. 

Wirawan (1992) menjelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari jarak yang 

ditentukan antara seseorang dengan yang lainnya, tergantung dari sikap dan pandangan 

yang bersangkutan terhadap orang lain. Kualitas hubungan antar manusia ditentukan 

oleh bagaimana manusia mempersepsikan ruang disekitarnya. Selanjutnya Wirawan 

(1992) menjelaskan bahwa semakin akrab seseorang dengan yang lainnya semakin 

dekat jarak untuk berkomunikasi satu dengan lainnya. Faktor umur, kepribadian 

kadangkala berpengaruh pada personal space seseorang. Variasi dalam personal space 

ini juga dipengaruhi oleh keadaan tempat orang-orang yang berinteraksi. Di dalam 

praktek perencanaan dan perancangan kota keputusan-keputusan mengenai pola 

pertumbuhan sering kali dibuat berdasarkan pola tata guna tanah dua dimensi, yaitu 

hanya aspek hubungan bangunan dengan ruang terbuka saja tanpa mempertimbangkan 

hubungan tiga dimensi dengan pemahaman tentang perilaku manusianya. Karena itu 

penting untuk memahami perilaku manusia di ruang perkotaan.  

Porteous (1977) dalam bukunya Environment and Behavior membagi ruang 

secara geografis, wilayah perilaku di ruang perkotaan terjadi pada tiga tingkatan spasial 

yang berkaitan satu dengan lainnya. Pertama, micro space (ruang mikro) atau personal 

space merupakan ruang minimum yang dibutuhkan suatu organisme untuk eksis bebas 

dari gangguan fisik atau fisiologis. Kedua, meso space (ruang meso) yang berada di luar 

dan lebih luas dari personal space, biasanya semi permanen, atau unit yang statis tetapi 

masih bisa dipindahkan, bisa bersifat individu atau berhubungan dengan kelompok kecil 

(terjadi di rumah dan halaman); kolektif berupa lingkungan hunian; berbasis rumah (home 

base). Ketiga, macro space (ruang makro) merupakan ruang yang berada di luar meso 

space atau sering juga disebut home range merupakan wilayah yang tidak sepenuhnya 

dikuasai oleh individu atau kelompok.  

Secara hierarki Lauwe dalam Porteous (1977) membagi ruang sosial menjadi 2 

(dua) tahapan yaitu home base dan home range. Di mana  dari kedua tahapan ini dibagi 

lagi ke dalam ruang-ruang yang lebih luas dan berkembang sesuai dengan tingkatannya. 

Secara diagramatik dapat dilihat pada gambar 3.6 
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Gambar 3.6  
Diagram Hierarki Ruang Sosial Perkotaan dari Chambert Lauwe 

Sumber : Modifikasi Penulis dari Porteous(1977) 

Dari diagram 3.6 baik home base maupun home range dibagi lagi ke dalam area-area 

yang lebih luas, saling tumpang tindih, dan merefleksikan penggunaan area perkotaan 

secara temporer yang lebih banyak. Dengan tujuan merasionalisasikan penggunaan satu 

ungkapan yang mencakup lingkungan secara keseluruhan dari iklim dan psikiatrik 

menjadi satu kelompok, maka Sonnenfield dalam Porteous (1977) mengusulkan suatu 

perangkat hierarki pengaruh lingkungan pada manusia dalam Nested Hierarchy, seperti 

terlihat pada gambar 3.7 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 3.7  
Diagram Nested Hirarchy dari Sonnenfield 

Sumber : Modifikasi  penulis dari Porteous, 1977 

 

Dari diagram 3.7, jelas terlihat lingkungan geografis (geographical environment) adalah 

lingkungan alam semesta. Di dalam lingkungan ini terdapat lingkungan operasional 

(operational environment), yang berisi bagian dari dunia yang mempengaruhi manusia, 

baik disadari maupun tidak. Bagian dari lingkungan operasional yang dirasakan secara 

sadar oleh manusia disebut lingkungan perseptual (perseptual environment). Kesadaran 

ini dapat berasal dari sensasi yang dirasakan saat ini atau dari pengalaman masa 

lampau, atau didapat dari orang lain. Tingkat yang paling dalam dari hierarki ini adalah 

lingkungan perilaku (behavior environment), merupakan bagian dari lingkungan 
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perseptual juga menimbulkan suatu respon perilaku. Teori-teori tersebut berbasis pada 

teori geografis dan perancangan kota, dan semuanya itu mengacu kepada teori psikologi 

lingkungan. 

 

3.5 Konsep Ruang dalam Kehidupan Masyarakat  

Ungkapan tentang pengertian ruang banyak sekali. Ruang (space) berasal dari 

istilah klasik spatium. Istilah ini kemudian menjadi espace dalam bahasa Perancis, 

espacio dalam bahasa Spanyol dan spazio dalam bahasa Italia. Dalam bahasa Inggris 

disebut room dan ruimte dalam bahasa Belanda (Ven, 1995; Permana 2003). Pada 

perkembangan selanjutnya, betapa pentingnya makna semantik kata Raum yang berarti 

ruang yang menyiratkan perluasan makna. Zimmer atau Kammer mencerminkan bidang 

batas yang lebih ketat; dan secara etimologi, kata-kata tersebut dikaitkan dengan 

konstruksi pada abad pertengahan. Dengan kata lain, konsep ruang menawarkan 

kesempatan untuk mengidentifikasi ruang (space) yang terkandung secara internal 

dengan sebuah representasi dari ide intelektual yang lebih abstrak.  

Ven (1995) selanjutnya mengungkapkan dua konsep dasar yang merupakan inti 

dari pemikiran awal tentang ruang. Pertama, The Way of Becomming dari Lao Tzu, yang 

menjelaskan bahwa tak ada satu pun yang abadi di dunia yang serba berubah ini. Ruang 

bukanlah sekedar penyerta yang tidak benar-benar ada, melainkan justru menjadi bagian 

dari konstruksi kosmos yang tertata dalam perbandingan matematis tertentu. Kedua, 

gagasan yang dicetuskan oleh Plato yang menyebutkan bahwa ruang adalah elemen 

terbatas dalam suatu dunia yang terbatas pula. Dunia Platonik merupakan suatu dunia 

tiga dimensional dan pengertian apapun mengenai ruang dipahami dalam konteks 

geometri.  

Para filosof yang mencoba menafsirkan ruang memberikan pandangan yang 

berbeda-beda. Di antaranya Imanuel Kant dalam White (1972) berpendapat bahwa ruang 

bukanlah sesuatu yang obyektif sebagai hasil pikiran dan perasaan manusia. Sedangkan 

Plato masih dalam White (1972) mengungkapkan bahwa ruang adalah suatu kerangka 

atau wadah di mana obyek dan kejadian tertentu berada. Lain lagi dengan Hakim 

(1993:2) mengungkapkan bahwa ruang merupakan suatu wadah yang tidak nyata akan 

tetapi dapat dirasakan oleh manusia. Sedangkan Affendi (1976) mengatakan bahwa 

ruang (space) adalah bentuk 2 (dua) atau 3 (tiga) dimensi yang telah disusun atau 

dibentuk atau digubah; dan pengikat, penghubung, penerus yang membentuk suatu 

kesan batas.   

Ven (1995) mengatakan lebih lanjut bahwa secara harfiah “ruang” bisa diartikan 

sebagai alam semesta yang dibatasi oleh atmosfir dan tanah sebagai tempat berpijak, 

sedangkan secara sempit “ruang” berarti suatu kondisi yang dibatasi oleh 4 lembar 



82 
 

dinding, yang bisa diraba, dan bisa dirasakan keberadaannya. Kemudian Ching (1994) 

menegaskan bahwa ruang adalah sebagai unsur tiga dimensi yang terbentuk oleh massa 

yang bersifat padat maupun kosong (hampa) yang dibatasi oleh bidang-bidang. Lebih 

lanjut Ching (1994) menjelaskan bahwa ruang adalah substansi materi, bisa berupa batu, 

kayu, dan lain-lain. Ruang pada umumnya tidak berbentuk dan terdispersi, misalnya 

ruang universal tidak mempunyai definisi. Ketika suatu unsur diletakkan pada suatu 

bidang, barulah hubungan visualnya terbentuk dan ketika unsur-unsur lain mulai 

diletakkan pada bidang tersebut, terjadilah hubungan majemuk antara ruang dan unsur-

unsur tersebut. 

Ruang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena manusia 

bergerak dan berada di dalamnya. Ruang tidak akan terwujud dan tidak akan ada artinya 

bila tidak ada manusia. Sehingga titik tolak dari perancangan ruang harus selalu 

didasarkan dari keberadaan manusia itu sendiri. Szokolay (1980) menjelaskan tentang 

bagaimana hubungan ruang dengan manusia, dan membaginya ke dalam 2 (dua) 

hubungan yaitu: 

(1) Hubungan dimensional (antropometrics), yang menyangkut dimensi-dimensi 

yang berhubungan dengan tubuh manusia dan pergerakannya; dan  

(2) Hubungan psikologi dan emosional (proxemics), yang menyangkut dengan 

penentuan ukuran-ukuran kebutuhan ruang untuk kegiatan manusia.  

 

3.6  Gubahan Ruang dan Bentuk Ruang 

3.6.1 Konsepsi Bentuk Ruang 

Konsepsi bentuk ruang dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu: (1) Ruang 

Fleksibel; (2) Ruang Adaptif, dan (3) Ruang Temporer. 

A. Ruang Fleksibel 

Fleksibilitas Arsitektur yang telah lama dikenalkan sebagai anti modernis 

merupakan sebuah konsep lama yang dapat dikembangkan kembali dalam 

perancangan. Seperti yang dikatakan Kronenburg (2007) bahwa fleksibel dalam 

bangunan ini dimaksudkan untuk menanggapi perubahan dan bereaksi pada bentukan 

bangunan itu sendiri, beradaptasi dengan perubahan yang baru, sehingga bangunan 

nantinya tidak bersifat stagnan. Fleksibilitas  sebagai konsep perancangan terkait 

dengan waktu, ruang maupun tempat. Adaptasi dengan lingkungan sangat 

diperlukan. Bentuk-bentuk khusus yang dirancang atau spesifik pada suatu tempat 

saja sangat tidak dianjurkan karena dianggap tidak mampu beradaptasi dengan 

lingkungannya.  

Bentuk yang khusus atau spesifik ini diartikan bagaimana sebuah desain 

dikondisikan pada tapak yang spesifik, padahal tapak dan lokasi tersebut bersifat 
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unstagnan atau memiliki potensi dapat berubah. Pertimbangan pada tapak memang 

diperlukan, tetapi kesadaran bahwa sebuah tapak juga bersifat dinamis perlu 

diperhitungkan, sehingga bangunan yang dirancang nantinya tidak akan ”mati” dalam 

lingkungannya sendiri.  

Fleksbilitas arsitektur ini dengan menggunakan berbagai macam solusi dalam 

mengatasi perubahan-perubahan aspek terbangun di sekitar tapak membuatnya dapat 

dianalisa pada kajian temporer yaitu di mana fleksibilitas arsitektur ini dapat berubah 

sesuai dengan yang pengguna butuhkan. Sifat temporer ini dapat dianalisis pada 

tiga aspek temporal dimension yang diungkapkan oleh Carmona, et al (2003) : 

1. Time Cycle and Time management 

”Activity are fluid in space and time, environments are used differently 

at different times”. Dari pernyataan ini dapat disarikan bagaimana aktivitas selalu 

berubah sesuai dengan ruang maupun sesuai dengan waktu seperti sebuah 

zat cair yang nantinya akan memerlukan sebuah wadah untuk memberikan 

kekuatan aktivitas tersebut. Dalam hal ini arsitek sebagai pencipta ruang harus 

selalu kritis melihat celah-celah terbentuknya ruang yang berubah sesuai dengan 

perubahan waktu yang juga memberikan reaksi pada penggunaan lingkungan 

sekitarnya. 

2. Continuity and Stability 

”Although environments relentlessy change over time,a high value is often 

placed on some degree of continuity and stability”. Walaupun lingkungan selalu 

berubah dari waktu ke waktu sebuah keberadaan desain seharusnya mampu 

beradaptasi dengan perubahan-perubahan lingkungan tersebut, sehingga 

keberlanjutan desain yang diharapkan dari sebuah karya arsitektur memiliki 

fungsi optimal yang stabil dalam bereaksi dengan lingkungan terbangun. 

3. Implemented Over Time 

Implemented Over Time merupakan hal penting yang harus diperhatikan. 

Bagaimana desain nantinya bukan bekerja pada jamannya saja tetapi justru bisa 

melampaui jamannya. Sehingga pemikiran-pemikiran yang inovatif harus terus 

dihadirkan sebagai strategi yang dapat mengatasi segala perubahan akan 

lingkungan. 

Selanjutnya Hill (2003) membagi  menjadi 3 (tiga) bentuk tentang konsep 

Fleksibilitas yaitu: 

1. Flexibility By Technical Means 

Flexibility by technical means diartikan bagaimana konsep fleksibilitas 

dalam sebuah bangunan merupakan sebuah perlakuan teknis yang berbeda, 
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dengan cara perlakuan-perlakuan pada elemen-elemen arsitektur dengan fungsi 

ruangan yang tetap tetapi elemen-elemen dinding, atap maupun lantai dapat 

dibongkar pasang sesuai dengan penambahan ataupun pengurangan yang 

diinginkan. Struktur bangunan yang ringan, sehingga dapat dilakukan bongkar 

pasang pada desain.  

Berbeda dengan Hill, DeGory (1998) mengatakan bahwa fleksibilitas 

dalam artian teknikal merupakan sebuah kondisi ruangan di mana desain yang 

diperlakukan untuk sebuah ruangan adalah sama (tanpa dituntut adanya elemen-

elemen arsitektur yang bersifat fleksibel). Hanya saja fungsi ruangan tersebut 

yang dapat dilakukan secara fleksibel, sebuah ruangan yang tidak ditetapkan 

fungsi khusus dalam menciptakan sebuah desain, sehingga ruangan tersebut 

memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan penggunaannya. Fleksibilitas 

yang diartikan dalam hal ini tidak dengan penerjemahan dalam elemen-elemen 

desainnya, tetapi bagaimana dapat memberikan kebebasan dalam menciptakan 

pandangan aural maupun visual.
  

 

2. Flexibility By Spatial Redundancy and Open Plan 

DeGory (1998) menulis bahwa sebuah karya arsitektur dapat 

dikatakan fleksibel jika dapat memiliki nilai yang berbeda mengikuti 

perbedaan tingkat lingkungan sekitarnya. Fleksibilitas yang dikemukakan 

Hill dalam Actions of Architecture ini adalah Fleksibilitas yang dicapai dengan 

penciptaan ruang yang besar, flexibility by spatial redundancy. Spatial redundancy 

ini pernah diajukan oleh Rem Koolhas untuk perancangan The Arnhem Koepel 

Prison pada tahun 1979. Penghadiran luasan ruang yang besar seperti yang 

dilakukan Koolhas pada penjara Arnhern merupakan sebuah contoh bangunan 

arsitektur yang menginginkan sebuah fleksibilitas arsitektur. Ini didasarkan 

bagaimana dalam tiap kurun waktu ruangan dapat berubah sesuai dengan tuntutan 

fungsi yang diinginkan. 

Flexibility by open plan pengaplikasiannya lebih condong persamaan-

nya ke arah flexibility by spatial redundancy. Seperti yang dikatakan Evan dalam 

Hill (1998) bahwa salah satu desain dari Andrea Palladio di tahun 1556 yaitu Palazzo 

Antonini, Udine ini, bersifat fleksibel dengan pengorganisasian ruang yang saling 

berhubungan. Sehingga jika dibutuhkan sebuah tuntutan penggantian fungsi 

ruang dapat berubah suatu waktu dengan meminimalkan transformasi ruang.  

Day (2002) menyatakan bahwa tempat merupakan sesuatu yang 

dinamis bukan statis. Baik dalam rupa seimbang maupun ketidak seimbangan 

karena pengaruh masalah sosial yang ikut mempengaruhi definisi sebuah tempat.  
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Berdasarkan aktifitas dan kebutuhan yang disebutkan sebelumnya, maka fleksibilitas 

ruang yang terjadi meliputi fleksibilitas ruang secara mikro, meso, dan makro. 

Adanya letak rumah yang berada di tepi jalan atau di dalam gang menyebabkan 

terdapat beberapa perbedaan pada fleksibilitas ruang secara meso dan makro. 

Akan tetapi, untuk fleksibilitas ruang secara mikro, yaitu di dalam rumah secara 

umum dan  tipikal. 

B. Ruang Adaptif 

Ruang adaptif (Adaptive space) dapat diterjemahkan sebagai ruang yang 

mampu beradaptasi, konsep ini meliputi dimensi atau besaran ruang, fungsi ruang 

hingga karakter ruang. Penerapan konsep ini adalah salah satu cara yang banyak 

dipergunakan oleh perancang terutama untuk menyiasati keterbatasan lahan terutama 

pada hunian modern sehingga lambat laun menjadi bagian dari gaya hidup 

masyarakat. Ching (1994) dalam Interior Design memberikan gambaran bagaimana 

memodifikasi ruang yang sudah ada menjadi ruang baru di antaranya dengan menata 

ulang baik perabot maupun elemen arsitektural dan menambahkan ruang. Modifikasi 

yang dapat dilakukan dalam konteks adaptive space adalah dengan menata ulang 

atau dengan kata lain tidak menambah besaran ruang yang telah terbentuk. Tatanan 

baru tersebut dibagi menjadi : (1) Tatanan elemen arsitektural berupa pembatas 

ruang; dan (2) Tatanan perabot berupa penggunaan perabot yang mudah dipindahkan 

(movable furniture) dan perabot multi fungsi. 

Watt,dkk (1975) mengatakan bahwa konsep dasar teori adaptabilitas ruang 

berbasis pada konsep adaptasi biologi, di mana pada dasarnya adaptasi sebagai 

suatu kemampuan untuk bertahan (survive), berfungsi dan reproduksi. Menurut Selye 

(1956) teori adaptif berbasis pada teori stimulus-respon khususnya mengenai stimulus 

negatif, dan kemudian teori ini dikembangkan oleh Evans (1982). Adaptasi dilakukan 

oleh manusia apabila stimulus yang mengganggu dan tingkat gangguannya melebihi 

kemampuannya untuk melakukan penyesuaian (coping). Adaptasi merupakan salah 

satu faktor penting dalam hubungan manusia dengan lingkungannya. Eclectic 

Environment Behavior Model Adapted to Conceptualizing Reaction to Inappropriate 

Personal Space merupakan teori adaptasi yang dikembangkan oleh Bell,dkk (2001). 

Teori ini menggunakan enam pendekatan yang menjelaskan hubungan manusia 

dengan lingkungannya. Pertama, Stress environmental approach yang menyatakan 

bahwa ketika suatu stimulus dari lingkungan dirasakan sebagai gangguan maka 

strategi penyesuaian akan bekerja. Bila penyesuaian berhasil maka akan terjadi 

adaptasi. Sebaliknya bila penyesuaian tidak berhasil maka akan terjadi efek lanjutan 

seperti ketidak berdayaan atau kekacauan mental (mental disorder).  
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Kedua, Arousal approach yang menyatakan bahwa stimulus yang datang 

dari lingkungan menyebabkan terjadinya peningkatan atau penurunan arousal 

(getaran) yang dapat diukur melalui detak jantung, tekanan darah, pemanasan, dan 

kadar adrenalin. Peningkatan atau penurunan arousal akan berpengaruh kepada 

meningkat atau menurunnya penampilan (performance) atau kinerja seseorang. 

Ketiga, Environmental Load Approach and Understimulation Approach yang 

menyatakan bahwa suatu stimulus yang mengganggu (stressor) dari lingkungan akan 

menyebabkan perhatian terfokus pada stressor tersebut, sedangkan stimulus lainnya 

akan diabaikan karena adanya keterbatasan untuk memproses informasi yang 

datang. Stimulus yang monoton akan menyebabkan kebosanan dan perilaku yang 

menurun. Keempat, Adaptation Level Theory yang menyatakan bahwa adanya suatu 

tingkat adaptasi yang dimiliki oleh setiap individu. Stimulus yang berada di atas atau di 

bawah tingkat adaptasi akan menimbulkan ketidak nyamanan dan terjadi usaha untuk 

mengurangi atau meningkatkan stimulus tersebut.  

Kelima, Behavior Constraint Approach yang menjelaskan bagaimana 

stimulus lingkungan yang tidak diharapkan seperti: kondisi cuaca sangat panas atau 

sangat dingin dapat membawa kepada kondisi kehilangan kontrol. Situasi ini akan 

mendorong timbulnya reaksi atau usaha untuk mengatasinya, apabila usaha tersebut 

tidak berhasil maka berakibat pada kondisi ketidakberdayaan. Keenam, Sosial 

Ecology Approach yang menyatakan bahwa bila jumlah pengguna suatu latar perilaku 

berada pada kondisi di bawah minimum maka diperlukan penambahan atau 

peningkatan peran pada para pengguna untuk menjaga agar latar perilaku tersebut 

berfungsi (Wardianto,2011). Secara skematik dapat dilihat pada gambar 3.8 

 

Gambar 3.8   

Eclectic Environment Behavior Model Adapted to Conceptualizing Reaction  
to Inappropriate Personal Space  

Sumber: Bell, dkk., 2001:266 

6
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Dari gambar 3.8 terlihat bahwa pada tahap awal membahas hubungan 

manusia dengan lingkungan adalah kontak fisik antara individu dengan obyek 

lingkungannya. Kemudian tahap selanjutnya, hasil penyesuaian tingkah laku 

seseorang akan menyebabkan perubahan pada individu maupun pada persepsinya. 

Bila penyesuaian berhasil, maka seseorang akan mengadakan penyesuaian terhadap 

lingkungannya dan bila tidak berhasil akan menyebabkan stres kepadanya atau orang 

tersebut keluar dari lingkungannya. 

  

C. Ruang Temporer  

Pile (2000) mengemukakan bahwa ruang dapat dibentuk oleh aktivitas 

manusia, setiap aktivitas manusia menimbulkan ruang yang disebut ruang aktivitas. 

Jadi, dalam suatu ruangan dapat terdiri dari beberapa ruang aktivitas. Contohnya 

dalam suatu ruang kuliah, terbagi menjadi 2 (dua) ruang aktivitas yaitu ruang dosen 

sebagai aktivitas mengajar dan ruang mahasiswa sebagai ruang aktivitas belajar. Di 

mana ruang aktivitas dosen ini terbagi lagi menjadi ruang yang lebih kecil yaitu ruang 

duduk, berdiri, menulis, dan seterusnya. Dengan demikian ruang-ruang aktivitas 

tersebut dapat menjadi ruang-ruang yang lebih besar lagi yang kita sebut sebagai 

ruang kegiatan. Dalam perkembangannya, ruang-ruang kegiatan ini perlu adanya 

pengelompokan agar fungsi operasionalnya antara ruang dengan ruang lainnya 

menjadi dekat.  Hubungan dan pengelompokan ruang inilah kita kenal dengan  

organisasi ruang.  

Ada 3 (tiga) hal yang menjadi dasar pengelompokkan ruang sehingga 

hubungan antar ruang menjadi fungsional, yaitu: (1) Pola aktivitas, dengan melihat 

urutan kegiatan dan tingkat kegiatan yang berhubungan erat, sehingga ruang 

fungsionalnya menjadi dekat. Misalnya ruang tidur dekat dengan kamar mandi/WC; 

(2) Adanya kebutuhan utilitas yang sama, sehingga ruang dikelompokkan menjadi 

dekat agar menghemat biaya ekonomi; dan (3) Adanya persyaratan yang sama, 

misalnya sama-sama membutuhkan ketenangan sehingga diletakkan pada daerah 

(zone) yang tenang dan khusus. 

Umumnya desain yang baik harus memenuhi ketiga syarat tersebut, tetapi 

sering juga terjadi kontradiksi. Dalam kejadian seperti ini perlu adanya pertimbangan 

dari segi keuntungan secara estetis, teknis, ekonomis, dan sebagainya. Untuk 

mengelompokkan ruang ada berbagai cara, tetapi yang perlu dipertimbangkan sekali 

dalam pengelompokkan ruang ini adalah sirkulasi. Karena sirkulasi juga merupakan 

kegiatan yang membutuhkan wadah atau ruang.  
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Dalam perancangan interior ruang temporer merupakan salah satu konsep 

dalam mengatasi keterbatasan luas lahan. Pile (2000) membagi 3 (tiga) cara 

pengelompokkan ruang, yaitu: (1) Bersisian; (2) Tumpang tindih sebagian, cara ini 

digunakan bila volume pemakai sirkulasi ditempat itu sedikit, hanya digunakan pelaku 

sendiri, adanya dimensi waktu yang berbeda; dan (3) Tumpang tindih penuh. Cara ini 

digunakan untuk satu ruang gerak aktivitas dalam waktu yang berlainan.  Pada 

prinsipnya dalam aktivitas sirkulasi selalu terjadi pola path (jalur) dan node (simpul).  

Biasanya aktivitas yang besar dapat terdiri dari beberapa aktivitas kecil yang 

dihubungkan oleh satu jalur, sehingga suatu pola aktivitas merupakan jaringan path 

dan node dengan sebuah dimensi waktu. Aktivitas hubungan path dan node ini dapat 

dipolakan.  

Pola aktivitas dalam bangunan umum akan lebih jelas bila dibandingkan 

dengan pola aktivitas pada bangunan rumah tinggal. Hal ini karena dalam bangunan 

umum susunan organisasinya sudah pasti, sehingga sudah ada flow yang jelas. 

Sedangkan pada rumah tinggal biasanya terpecah-pecah, tidak ada aktivitas yang 

pasti. Meskipun berdasarkan penelitian frekuensi aktivitas sirkulasi ruang tidur - ruang 

makan - kamar mandi - WC sangat tinggi, hal ini tidak dapat dijadikan dasar untuk 

membuat pola rumah tinggal. 

Lay out yang baik dalam tata ruang bangunan harus berprinsip kepada pola 

aktivitas dan pola sirkulasi penghuninya. Perabotan pengisi ruang disesuaikan dengan 

fungsi ruangannya. Dalam perkembangannya ruang tidak hanya sebagai shelter, 

tetapi kini menjadi suatu bangunan akomodasi yang nyaman dan aman untuk setiap 

aktivitas manusia. Di mana suasana di dalam ruangan sangat tergantung kepada 

gaya  hidup penghuninya, ada yang suka akan keterbukaan tetapi juga ada yang 

aktivitas kerjanya ingin privat. Hal inilah yang mendasari pada pendekatan 

perancangan ruang yang disebut open plan dan close plan.  

Open plan, adalah perancangan yang membagi sesedikit mungkin ruang, 

sehingga manusia dapat bergerak bebas dari satu bagian ruang ke bagian ruang lain. 

Untuk memisahkan fungsi ruang tidak perlu harus menggunakan dinding. Pada 

rancangan open plan secara visual ruang mengalir dari satu ruang ke ruang lain. 

Namanya menjadi ruang atau area, bukan ruangan. Contohnya, rancangan ruang 

pada bangunan Jepang tradisional. Ruang-ruang diatur dengan menempatkan panel-

panel geser (shoji screen). Atau pada karya Lloyd awal tahun 1900, dengan teorinya 

bahwa bangunan harus tumbuh dari dalam ke luar dan ditentukan  oleh fungsi, bahan, 

dan lahan. Perbedaan fungsi ruang ia rancang dengan perbedaan ketinggian 

lantainya bukan oleh dinding tetapi terkadang oleh indoor dan outdoor.  
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Sedangkan Close plan, perancangan ini membagi ruang-ruang secara jelas 

terpisah untuk setiap aktivitas tertentu, sehingga ruang menjadi lebih privat selama 

aktivitas berlangsung. Dalam perancangan ini ruang dibatasi oleh dinding, baik 

dinding masif maupun dinding transparan dan pintu sebagai penghubung. Oleh 

karena itu ruang menjadi ruangan atau kamar. Yang menjadi dasar pemikirannya 

adalah bahwa setiap kamar atau ruangan harus terpisah dengan baik agar sistem 

pengondisian ruangan tidak bocor.  

Dalam praktiknya sekarang ini, kedua prinsip dasar rancangan ini selalu 

dipakai bersama-sama, dengan tidak lepas pada pertimbangan daerah (zone) 

aktivitas dalam bangunan. Perabot dalam ruang sebuah bangunan merupakan 

kebutuhan penghuni yang perlu ditata dengan baik dan berprinsip kepada pola 

sirkulasi dalam ruang. Mebel (furniture) merupakan komponen interior yang dominan 

menguasai ruang. Di mana mebel merupakan kebutuhan primer sebagai komponen 

ruang yang didasarkan pada kebutuhan suatu ruangan sesuai dengan fungsinya. Ada 

3 (tiga) cara pendekatan menggunakan mebel dalam desain interior modern, yaitu: (1) 

Mencoba menghimpun seluruh kebutuhan minimal mebel untuk sebuah unit 

bangunan; (2) Tata letak mebel perlu diperhitungkan berdasarkan gerak manusia 

yang menggunakan ruangan, ukuran dan skala ruangan serta keformalan ruangan. 

Ukuran dan skala ruangan akan memberikan pandangan yang serasi serta 

menyenangkan.  

Sedangkan keformalan ruangan perlu diperhitungkan karena akan 

menunjukkan kewibawaan sifat ruangan, bisa berbentuk ruang simetris ataupun 

asimetris; dan (3) Kenyamanan menggunakannya, hal ini dapat dihubungkan dengan 

desain mebelnya, baik yang menyangkut bahan, bentuk, teknis pembuatannya, 

maupun yang menyangkut kenyamanan fisik dan psikis, serta indah dipandang. 

 

3.6.2 Hubungan Keruangan dalam Ruang Sosial 

Hall (1980:15) menjelaskan tentang bagaimana hubungan ruang dengan 

manusia, dan membaginya ke dalam 2 (dua) hubungan yaitu: (1) Hubungan dimensional 

(antropometrics), yaitu menyangkut dimensi-dimensi yang berhubungan dengan tubuh 

manusia dan pergerakannya; dan 2) Hubungan psikologi dan emosional (proxemics), 

yaitu yang menyangkut dengan penentuan ukuran-ukuran kebutuhan ruang untuk 

kegiatan manusia.  

Altman (1980) menjelaskan bahwa dalam konsep Barat, privasi merupakan 

sesuatu yang ingin dicapai bila seseorang tidak ingin diganggu dalam kesendiriannya di 

dalam ruang personal dan ruang privat. Seperti halnya dalam ruang personal, ruang 

privat merupakan suatu proses yang sangat penting dalam hidup manusia, dan bila 
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privasi seseorang terganggu dapat mengakibatkan kondisi “stres”. Altman (1980) 

menjelaskan lebih lanjut bahwa privasi merupakan konsep sentral dari semua proses 

manajemen ruang (Laurens,2004). Sedangkan Suptandar (2000) mengatakan ruang 

personal merupakan bagian terkecil dari teritorial dan berkaitan dengan jarak terhadap 

seseorang yang kadangkala dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Ruang personal juga 

mengatur jarak teritori dalam berinteraksi; berpindah bergerak bersama dan meluas serta 

mengecil menurut situasi tempat. 

Dalam hubungannya manusia dan ruang menurut Hall (1995) seperti yang 

dikutip Hakim (1993) menulis bahwa : “Salah satu perasaan kita yang penting mengenai 

ruang ialah perasaan teritorial. Perasaan ini memenuhi kebutuhan dasar akan identitas 

diri, kenyamanan, dan rasa aman pada pribadi manusia”. Secara fisik dan visual ruang 

dapat terbentuk oleh berbagai unsur pembentuknya yaitu: tanaman, ketinggian yang 

berbeda, maupun oleh keberadaan benda yang berfungsi sebagai pemisah atau batas. 

Spreirege (1965) membagi ruang menjadi 2 (dua) tipe yaitu: (1) Ruang formal, yang 

biasanya dibatasi oleh wajah bangunan dan lantai kota (city floor); dan (2) Ruang alami, 

yang menampilkan keadaan alam ke dalam kota. 

 

3.6.2.1 Ruang Asimilasi sebagai Ruang Sosial 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) pengertian asimilasi adalah 

pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli 

sehingga membentuk kebudayaan baru. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha 

mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok. Untuk mengurangi perbedaan itu, 

asimilasi meliputi usaha-usaha mempererat kesatuan tindakan, sikap, dan perasaan 

dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama. Hasil dari proses asimilasi 

yaitu semakin tipisnya batas perbedaan antar individu dalam suatu kelompok, atau bisa 

juga batas-batas antar kelompok. Selanjutnya, individu melakukan identifikasi diri dengan 

kepentingan bersama dalam arti menyesuaikan kemauannya dengan kemauan 

kelompok. Demikian pula antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. 

Asimilasi dapat terbentuk apabila terdapat tiga persyaratan berikut: (a) terdapat sejumlah 

kelompok yang memiliki kebudayaan berbeda; (b) terjadi pergaulan antar individu atau 

kelompok secara intensif dan dalam waktu yang relatif lama; dan (c) Kebudayaan 

masing-masing kelompok tersebut saling berubah dan menyesuaikan diri. 

Faktor-faktor proses terjadinya asimilasi adalah faktor pendorong yang 

mendorong atau mempermudah terjadinya asimilasi adalah: (1) toleransi di antara 

sesama kelompok yang berbeda kebudayaan; (2) kesempatan yang sama dalam bidang 

ekonomi; (3) kesediaan menghormati dan menghargai orang asing; dan (4) kebudayaan 

yang dibawanya. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat dan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kebudayaan
http://id.wikipedia.org/wiki/Orang
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persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan universal (seperti: perkawinan antar 

kelompok yang berbeda budaya; mempunyai musuh yang sama dan meyakini kekuatan 

masing-masing untuk menghadapi musuh tersebut).  

Sebaliknya asimilasi tidak akan terwujud apabila adanya faktor penghalang. 

Faktor-faktor umum yang dapat menjadi penghalang terjadinya asimilasi, antara lain: (1) 

kelompok yang terisolasi atau terasing, biasanya kelompok minoritas: (2) kurangnya 

pengetahuan mengenai kebudayaan baru yang dihadapi, prasangka negatif terhadap 

pengaruh kebudayaan baru; (3) perasaan bahwa kebudayaan kelompok tertentu lebih 

tinggi daripada kebudayaan kelompok lain; (3) kebanggaan berlebihan yang 

mengakibatkan kelompok yang satu tidak mau mengakui keberadaan kebudayaan 

kelompok lainnya; (4) perbedaan ciri-ciri fisik, seperti tinggi badan, warna kulit atau 

rambut; (5) perasaan yang kuat bahwa individu terikat pada kebudayaan kelompok yang 

bersangkutan; dan (6) golongan minoritas mengalami gangguan dari kelompok 

penguasa. Kekhawatiran ini dapat diatasi dengan meningkatkan fungsi lembaga-lembaga 

kemasyarakatan. 

 

3.6.2.2 Keluwesan Ruang (Dynamic Space) 

Dalam konsepsi ruang dengan luasan terbatas, pembagian ruang tinggal tidak 

lagi berdasarkan hierarki ruang, yaitu publik, semi publik, privat, dan servis, tetapi 

berdasarkan kebutuhan aktivitas dan kegiatan di dalam ruang. Setiap kasus 

kemungkinan akan berbeda satu sama lainnya dalam menyiasati tolerasi keruangannya. 

Penyelesaian secara fisik untuk mengatasi kebutuhannya sangatlah beragam, aktualisasi 

kegiatan dilakukan dengan berbagai elemen sesuai dengan kreativitas masing-masing, 

maupun berdasarkan kesepakatan pengaturan waktu atau manajemen waktu. Kalaupun 

dirasakan luasan ruangan sudah tidak mendukung pada kegiatan sehari-hari, penghuni 

melakukan evolusi dan perpindahan ruang dengan mencari luas ruang yang lebih 

mendukung kegiatannya tersebut. Dari konsepsi ini menciptakan “konsepsi siasat ruang”. 

 

3.6.2.3 Simbiosis Ruang 

Kategori konseptual ruang simbiosis terjadi antar ruang fungsional 

disebabkan adanya aktivitas dalam skala besar yang saling membutuhkan satu 

dengan yang lainnya. Dalam kasus pondokan mahasiswa terjadi simbiose antar 

mahasiswa dengan masyarakat setempat, di mana mahasiswa selain memerlukan 

ruang sebagai tempat tinggal (ruang hunian) juga memerlukan fasilitas tambahan, 

seperti: warung makan, toko kelontong, rental komputer, dan lain-lain.  

Dengan kondisi seperti ini terjadi simbiosis mutualisme di antara keduanya 

yang menghasilkan peningkatan nilai ekonomi dari kawasan tersebut. Kategori 
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konsepsi ruang simbiose terbangun oleh  konsep ruang toleransi, konsep ruang 

asimilasi, dan konsep ruang dinamis.  

 
3.7 Simpulan Bab II 

Tinjauan literatur dalam penelitian ini sebagai background knowledge peneliti 

dan digunakan dalam proses analisis lapangan sebagai dialog teori antara kondisi 

existing dengan teori-teori general, sehingga menghasilkan bangun teori yang baru 

sesuai dengan data lapangan. Dengan demikian pada Bab II ini literatur hanya ditujukan 

untuk memperkaya pengetahuan yang terkait dengan tema penelitian. 

Teori-teori yang terkait dengan penelitian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu teori 

ruang (space), teori tempat (place). Teori-teori yang terkait dengan konfigurasi ruang dan 

tempat/place (Cullen, 1961; Lynch, 1969; Rapoport, 1977; Panero, J., & Zelnik M., 1979; 

Krier, 1979; Garnham, 1985; Trancik, 1986; Hall, 1980; Smardon, 1988; Deasy, 

et.all,1990; Lefebvre, 1991; Carr, 1992; Ven, 1995; Putnam, 1995; Neufert, E.,1996; 

Foucalt and Soja, 1996; Hanson, 1998; Pile, 2000; Marcella, 2004; Ching, 2011) 

digunakan untuk mendapatkan formulasi ruang yang terbentuk akibat dari pemenuhan 

kebutuhan aktivitas pengguna.  Yang terkait dengan teori kampung kota (Freidman, 

1970; Turner, 1972; Kraussc, 1975; Devas, 1980; Ever, 1985; Rutz, 1987; Herbasuki, 

1984) digunakan untuk membahas perkembangan Kawasan Balubur Tamansari dari 

perubahan struktur kawasannya. 

Selain itu juga teori-teori ini digunakan untuk menggali persepsi masyarakat 

dalam penggunaan ruang baik arti sempit maupun arti luas. Dalam melakukan dialog 

teori antara temuan penelitian, seperti: teori Trancik tentang Place Theory dan Garnham 

tentang teori Genius Loci digunakan sebagai rujukan utama, di mana masing-masing 

ruang merupakan sesuatu yang spesifik, yang menyesuaikan karakternya terhadap 

lingkungan. Teori yang menyangkut faktor pembentuk ruang, lingkungan dan teori 

keterkaitan setting fisik dengan perilaku dipergunakan dalam pembahasan pemaknaan 

temuan penelitian.   

Sedangkan teori Smardon digunakan untuk menentukan parameter operasional 

dalam penelitian ruang. Secara konkrit dari teori ini dapat diturunkan ke dalam karakter 

ruang berupa materi isi, bentuk, tekstur, warna, dan budaya. Dalam Place theory 

dinyatakan bahwa pengamatan terhadap urban ada 3 (tiga) hal dalam satu kesatuan, 

yaitu fisik lingkungan, konteks sejarah, dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini terlihat 

adanya keterkaitan erat antara fisik lingkungan dengan budaya masyarakatnya. Di mana 

menurut peneliti konteks sejarah dan kebutuhan masyarakat termasuk ke dalam unsur 

kebudayaan. Sehingga konteks ruang urban berupa keterkaitan dan kesatuan antara 

budaya dan fisik lingkungan. Hal ini sesuai dengan pendapat Garnham tentang pola 
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lingkungan secara menyeluruh meliputi kultur (budaya), natural (alami) yang dapat 

diamati secara visual.  

Dari pendapat Trancik dan Garnham terlihat adanya kesatuan fisik baik secara 

buatan maupun alami dengan perilaku sebagai konteks sejarah dan kebudayaan 

masyarakat. Pengamatan terhadap ruang sebagai setting alami secara spesifik pada 

pemanfaatannya untuk tujuan tertentu atau kelompok masyarakat tertentu akan 

membentuk pola lingkungan fisik secara spesifik. Secara skematik adanya pengaruh 

setting alami ruang dan kelompok pengguna yang berpengaruh pada pola lingkungan 

fisik bantaran sungai seperti dapat dilihat pada gambar 3.9 

 

 

 

 

 

 

[Gambar 3.9 
Diagram Hubungan Pengaruh Setting Alami Ruang dengan Kelompok Pengguna 

Sumber : diolah dari Trancik, 1986, Finding Lost Space 

Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa hubungan antara setting alam dan 

kelompok pengguna sangat erat. Selain itu pola lingkungan yang sudah ada akan 

berbalik mempengaruhi kelompok pengguna dan setting alami. Hal tersebut 

menyebabkan susunan skema, dapat dilihat pada gambar 3.10 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.10  

Diagram Hubungan Pengaruh Setting Alami Ruang Sungai  
dengan Kelompok Pengguna yang Erat 

Sumber : diolah dari Trancik, 1986, Finding Lost Space 
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Unsur ruang memberikan konsentrasi terhadap bentuk struktur pola ruang. 

Pada tepi sungai cenderung memiliki bentuk linear (kurvilinear). Bila dilihat dari 

keberadaannya, maka unsur sungai dapat dilihat seberapa jauh kaitan aktivitas 

masyarakat berintegrasi ke sungai. Hal ini perlu dilihat untuk melihat peran sungai 

terhadap daerah sekitar.  

Unsur kebudayaan dibahas dengan teori Koentjaraningrat, Rapoport, Trancik 

yaitu pengamatan terhadap konteks sejarahnya dan kehidupan sosial berupa 

aktivitasnya. Dari unsur kebudayaan ini diharapkan dapat diperoleh pola ruang secara 

non fisik. Konteks sejarah yang diamati elemen fisik dan masyarakat setempat secara 

non fisik, yaitu berupa kehidupan masyarakat dalam artian aktivitas yang dilakukan pada 

fisik lingkungan yang ada. Menurut Trancik (1986) secara konkrit karakter lingkungan 

meliputi materi isi, bentuk, tekstur, warna, dan budaya. Materi isi memuat antara lain sifat 

dan suasana ruang. 

Dalam memahami asal usul kampung-kota baik dari aspek pembentuknya, 

entitas fisiknya maupun masyarakat serta budaya bermukim, akan dibahas mulai dari 

aspek sejarah dan kekuasaan. Aspek sejarah dibahas berdasarkan periodisasi 

perkembangan pembentukan Kota Bandung, sedangkan aspek kekuasaan dilakukan 

untuk memahami proses pembentukan kampung-kota dalam kota yang manifestasinya 

bisa dilihat sampai sekarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


