Arti Desain Interior
Untuk menyamakan persepsi tentang pengrtian apa itu desain interior, baiknya kita ikuti
pendapat para ahli:: Alexander C, ; seorang peneliti desain mengatakan desain merupakan
penemuan komponen fisik yang tepat dari suatu struktur fisik. Sedangkan menurut Bruce Acher;
seorang desaigner mengatakan desain adalah suatu aktivitas pemecahan masalah yang diarahkan
pada ”goal” (tujuan).
Dari dua definisi diatas dapat dirangkum menjadi satu pengertian

yaitu; Proses

pemecahan masalah pada komponen-komponen fisik dari suatu sytrukturt fisik secra sistematis
untuk mencapai kesesuaian suatu tujuan (goal). Permasalahan bukan mencapai benar atau salah
melainkan sesui atau tiadak sesuai, tepat atau tidak tepat.
Desain interior Pelayanan umum/ public service (kantor atau toko), pelayanan umum
terjadi ditengah kesibukan masyarakat kota atau menjadi bagian tempat kesibukan itu sendiri.
Tujuan adanya pelayanan umum adalah untuk memudahkan manusia sebagai sivitas konsumen
untuk melakukan aktivitas jeal beli barang atau mengunakan jasa dsengan sistematis. Demikian
pula pengelola etau pemilik dapat mudah memberikan pelayanan pada konsumennya sebagai
pengguna desain.
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Dengan perkembangan kemampuan yang diikuti oleh perkembangan teknologi,
mempermudah pengelola untuk mengelola pelayanan umum. Demikian pula dengan konsumen
yang membutuhkan pelayanan baik barang maupun jasa, sehingga system pelayanan dipadukan
dengan unsur-unsur desain untuk menciptakan keamanan kenyamanan dan fungsional bagi
konsumen. Dengan demikian desain interior pelayanan umum di bagi dua; yang pertama adalah
pelayanan jasa dan yang kedua adalah pelayanan barang
Tempat pelayanan umum mengarah kepada system pelayanan idividu, konsumem sebagai
raja mulai dilirik dalam perekembangan desain interior pelayanan umum sehingga keamanan dan
kenyamanan bagi pelaku aktivitas ruang benar-benar diperhatikan

