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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Padatnya aktivitas dan rutinitas keseharian manusia mengakibatkan manusia 

menjadi jenuh, stress, dan tidak produktif dalam menjalani kesehariannya. 

Keterbatasan waktu untuk mencari hiburan ataupun liburan membuat manusia tidak 

dapat mengurangi atau menghilangkan stress dan tekanan. Dengan tekanan dan 

kejenuhan dalam keseharian, manusia menjadi memikirkan dan mengingat 

pengalamannya akan suatu tempat ataupun aktivitas yang menyenangkan yang 

pernah dilakukan. Manusia seakan ingin kembali ke pengalaman tersebut dan 

meninggalkan rutinitas kesehariannya karena merasa lebih nyaman pada 

pengalaman tersebut. Keterbatasan waktu dan jarak mengakibatkan manusia 

menjadi lebih sulit untuk bepergian ke tempat tersebut secara mudah. 

Salah satu kebutuhan manusia lainnya adalah kebutuhan sosial. Manusia 

perlu untuk berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat untuk 

menjalani dan memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya suatu wadah untuk 

manusia bertemu dan berinteraksi satu sama lain, manusia menjadi lebih mudah 

untuk mencari jalan keluar atas masalah yang dihadapinya. 

Kelompok orang yang berasal dari daerah yang sama  menciptakan pola pikir 

dan kebiasaan yang cenderung sama sehingga manusia akan merasa nyaman untuk 

bertukar pikiran dan berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki kesamaan 
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dengan dirinya. Berada di tempat yang terdapat orang-orang yang berasal dari 

daerah yang sama juga mengingatkan manusia terhadap kampung halamannya 

sehingga manusia tidak merasa asing melainkan merasa nyaman berada di tempat 

tersebut.  

Kampung halaman merupakan sebuah tempat yang selalu dirindukan oleh 

orang-orang yang merantau. Pengalaman akan kampung halaman membuat orang 

menjadi rindu dan seakan ingin kembali ke sensasi pengalaman tersebut. 

Pengalaman yang diingat oleh manusia merupakan pengalaman yang berkesan dan 

memiliki sensasi yang berbeda. Pengalaman yang baik akan membuat manusia 

merasa nyaman dan mengingat pengalaman tersebut. 

Saat kita mencoba mengingat kembali sebuah pengalaman, kita mencoba 

kembali ke saat kejadian itu terjadi. Sebagai contoh, saat kita pergi berlibur ke 

sebuah pantai bersama keluarga dan mencicipi makanan yang kita sukai, kita akan 

membayangkan saat kita berada di pantai tersebut melihat pemandangan sembari 

menyantap makanan tersebut, kita bisa membayangkan kembali bagaimana saat 

makanan tersebut masuk ke mulut dan dirasakan oleh lidah, rasa yang diberikan 

oleh lidah kita seperti rasa manis, asin dan pedas, kemudian kita juga bisa 

membayangkan kembali bagaimana suara hembusan angin, suara ombak dan 

kicauan burung pada saat itu memberikan kita perasaan tenang dan santai. Ingatan 

tersebut seakan membawa kita kembali ke kejadian tersebut karena peran indera 

kita saat itu yang membentuk memori. Indera penglihatan membuat memori 

indahnhya pemandangan, indera penciuman membuat memori bagaimana segarnya 

udara tepi pantai yang dihirup dan bagaimanya aroma makanan yang kita santap 
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tersebut, indera pendengaran membuat memori bagaimana suara-suara pada saat itu 

membawa suasana yang santai dan relaks, indera peraba membuat ingatan 

bagaimana hembusan angin yang menyentuh kulit membawa rasa sejuk, indera 

pengecap membuat ingatan bagaimana rasa makanan tersebut saat pertama kali 

masuk ke mulut kita dan memberikan rasa manis, asin ataupun pedas. Ingatan ini 

hanyalah contoh dari ingatan yang dibentuk oleh indera kita pada pengalaman 

tersebut.  

Pengalaman manusia terbentuk melalui  proses berpikir dan memori yang 

diperoleh dengan mengatur informasi dan mengambil kesimpulan dari informasi 

tersebut. Kesimpulan dari informasi tersebut kemudian disimpan sebagai memori 

dan pengetahuan bagi manusia yang nantinya akan membantu manusia dalam 

memahami lingkungannya dan memaknai seuatu kejadian. Pengetahuan dari 

pengalaman manusia ini suatu saat bisa diambil kembali saat manusia mendapatkan 

rangsangan terhadap inderanya. Indera merupakan penghubung antara manusia 

dengan lingkungannya. James J. Gibson seorang psikologis mendeskripsikan lima 

sensori sebagai suatu mekanisme yang agresif mencari informasi (Pallasmaa, 

2005). Dengan kata lain, indera secara otomatis menerima informasi yang 

kemudian diproses oleh otak kita dan diasosiasikan dengan pikiran dan memori. 

Proses memahami lingkungan melibatkan lebih dari urutan langkah-langkah 

yang mengakibatkan pengalaman yang disebut sensasi. Cara-cara di mana manusia 

menanggapi dengan melihat, mendengarkan, mencium, mencicipi, dan menyentuh 

tidak hanya dicapai dengan memasukan sensasi tunggal, tetapi juga oleh kombinasi 
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sistem persepsi yang tumpang tindih satu sama lain (Gibson, 1966). Goldstein 

menjelaskan proses persepsi sebagai interaksi antara informasi merangsang 

reseptor dan informasi dari pengalaman masa lalu kita yang sudah ada. Sensorik 

tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku dan sikap manusia (dalam 

Augustin, 2009).  

Dengan pengalaman akan kampung halaman, penulis tertarik untuk membuat 

sebuah tempat perkumpulan bagi orang-orang perantau untuk merasakan kembali 

sensasi pengalaman yang pernah dirasakan sebelumnya. Penulis ingin membuat 

sebuah tempat yang dapat menjadi alternatif bagi orang-orang perantau yang rindu 

dengan kampung halaman atau tidak memiliki waktu berlibur sehingga dapat 

mengunjungi tempat ini dan merasakan kembali sensasi yang pernah dirasakan 

sebelumnya di kampung halamannya. Selain itu, tempat ini juga dapat digunakan 

untuk wadah untuk berkumpul dan bertemu satu sama lain sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan sosial manusia untuk berintraksi.  Dengan berada di tempat 

ini, manusia  dapat bertemu dengan orang-orang yang berasal dari daerah yang 

sama, memiliki pola pikir, kebiasaan dan perilaku yang cenderung sama manusia 

dapat menjadi lebih rileks dan melepaskan kejenuhan dalam rutinitasnya. 

Keberadaan tempat perkumpulan yang terletak di tempat yang mudah dijangkau 

memungkinkan untuk dikunjungi dengan mudah.  

Pengalaman kampung halaman ini diberikan dengan menggunakan peran 

indera yang disesuaikan dengan aktivitas dan  grouping pada ruang sehingga 

dengan datang ke tempat ini dan beraktivitas, maka pengunjungnya dapat 

merasakan sensasi berada di kampung halamannya dan berinteraksi dengan orang-
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orang yang berasal dari daerah yang sama. Selain itu, dengan adanya wadah untuk 

berkumpul juga bertujuan untuk mempererat kekerabatan dan kebersamaan orang-

orang yang berasal dari tempat yang sama. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam perancangan interior Tempat Perkunpulan 

Persaudaraan Siantar, yaitu : 

• Bagaimana sebuah tempat dapat menghadirkan kembali sensasi 

pengalaman yang pernah dirasakan sebelumnya tentang kampung 

halaman dari orang-orang yang berasal dari Pematang Siantar dengan 

peran sensori manusia? 

• Bagaimana menciptakan sebuah tempat yang dapat mengakomodasi 

segala kegiatdan dan meningkatkan interaksi pada penggunanya? 

• Bagaimana memaksimalkan bangunan pada site agar menciptakan 

ruang efektif dan dapat menunjang aktivitas di dalamnya?  

 

1.3 Tujuan Perancangan Interior 

Tujuan dalam perancangan desain interior Tempat Perkumpulan 

Persaudaraan Siantar adalah sebagai berikut : 

• Menciptakan sebuah tempat yang dapat membawa kembali sensasi 

pengalaman kampung halaman Pematang Siantar kepada orang-orang 

perantauan dari Pematang Siantar sehingga penggunanya dapat 

merasakan kembali pengalaman tersebut untuk mencapai relaksasi dan 

kenyamanan dalam ruang. 
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• Menciptakan sebuah tempat perkumpulan sebagai wadah bagi orang-

orang perantauan Pematang Siantar untuk berkumpul dan beraktivitas 

seperti sedang berada di kampung halamannya. 

 

1.4 Kontribusi Perancangan Interior 

Perancangan interior ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, di 

antaranya : 

1. Hasil perancangan interior ini diharapkan dapat memberikan dan 

menambah pengetahuan bagi mahasiswa/i jurusan Desain Interior 

Universitas Pelita Harapan guna memaksimalkan pengalaman multi 

sensori dalam perancangan ruang untuk mencapai kenyamanan fisik 

dan fisiologis manusia. 

2. Memberikan solusi terhadap perancangan Tempat Perkumpulan 

Persaudaraan Siantar sebagai tempat berkumpul dan beraktivitas 

bersama. 

 

1.5 Batasan Perancangan Interior 

Tempat Perkumpulan Persaudaraan Siantar merupakan tempat atau wadah 

bagi orang-orang yang berasal dari Pematang Siantar untuk berkumpul dan 

beraktivitas bersama. Dengan adanya fasilitas yang disediakan, diharapkan fasilitas 

tersebut dapat memenuhi kebutuhan para pengujung untuk melakukan aktivitas 

bersama. Perancangan interior akan fokus pada area aula serbaguna, area 
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berkumpul dan kedai kopi, yang kebutuhan ruang akan dimaksimalkan sesuai 

kebutuhan pengguna. 

 

1.6 Pendekatan dalam Perancangan Interior 

Dalam merancang interior Tempat Perkumpulan Persaudaraan Siantar akan 

memperhatikan sensasi dan sensori manusia sehingga dapat meningkatkan 

kenyamanan fisik dan fisiologis penggunanya. Desain yang ingin dicapai 

merupakan bentuk desain yang dapat memunculkan sensasi pengalaman kampung 

halaman. 

Beberapa teori mengungkapkan bahwa pengalaman manusia didapatkan dari 

peran berbagai indera manusia sehingga dengan menstimulus peran indera manusia 

dapat membawa manusia merasakan kembali sensasi pengalaman yang pernah 

dialami sebelumnya. Pemahaman ini belum terwujudkan dengan baik dalam 

Tempat Perkumpulan Persaudaraan Siantar. Sehingga pencapaian desain yang 

diharapkan agar pengunjung dapat beraktivitas dan merasakan kembali sensasi 

pengalaman kampung halaman. 

 

1.7 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam merancang interior Tempat 

Perkumpulan Persaudaraan Siantar adalah metode kualitatif. Metode kualitatif 

dibagi menjadi dua, yaitu : 

1. Pengumpulan data primer yang dilakukan dengan melakukan survei 

dan wawancara langsung dengan beberapa narasumber. Pertama akan 
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dilakukan survei dan wawancara pada site. Survei akan dilakukan 

secara langsung untuk melihat lokasi, bangunan, fasilitas, pengamatan 

secara langsung pada pengunjung yang datang dan aktivitas 

pengunjung. 

2. Pengumpulan data sekunder yang dilakukan melalui studi literatur pada 

indera manusia, pengalaman multi sensori, pengalamanan multi sensori 

manusia dalam ruang dan arsitektur. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam perancangan interior Tempat Perkumpulan 

Persaudaraan Siantar adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan. Pada bagian ini akan diuraikan latar belakang pemilihan 

topik perancangan, perumusan masalah, tujuan perancangan interior, kontribusi 

perancangan interior, batasan perancangan interior, pendekatan dalam perancangan 

interior, tinjauan pustaka literatur, sistematika penulisan dan kerangka alur 

perancangan interior mengenai Tempat Perkumpulan Persaudaraan Siantar. 

Bab II Tinjauan Literatur. Berisi mengenai tinjauan umum yang berasal dari 

studi literature mengenai indera, pengalaman multi sensori, sensori persepsi dalam 

ruang dan arsitektur. 

Bab III Data klien dan studi kasus. Bab ini membahas secara khusus 

mengenai Tempat Perkumpulan Persaudaraan Siantar. Pembahasan ini meliputi 

aktivitas dan kebiasaan pengguna, kondisi eksisting bangunan. Pada bagian ini juga 
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akan membahas mengenai studi banding tentang tempat perkumpulan dan tempat 

yang memanfaatkan multi sensori dalam perancangannya. 

Bab IV Pengalaman kampung halaman. Berisi data tentang kota Pematang 

Siantar, pengalaman di kampung halaman Pematang Siantar, sensasi dari 

pengalaman kampung halaman Pematang Siantar dan peran sensori dalam 

pengalaman kampung halaman Pematang Siantar. 

Bab V Konsep percancangan interior. Berisi perancangan interior Tempat 

Perkumpulan Persaudaraan Siantar. Isi bab ini meliputi konsep desain, konsep citra 

ruang, konsep bentuk, konsep material, konsep warna, konsep pencahayaan, dan 

konsep penghawaan. 

Bab VI Implementasi desain. Berisi implementasi perancangan interior 

Tempat Perkumpulan Persaudaraan Siantar. 

Bab VII Penutup. Pada bab ini akan membahas kesimpulan dan saran dari 

hasil akhir pengaplikasian konsep pada Tempat Perkumpulan Persaudaraan Siantar. 

Serta daftar referensi dan lampiran dalam perancangan Tempat Perkumpulan 

Persaudaraan Siantar. 

 

1.9 Kerangka Alur Perancangan Interior 

Kerangka Alur perancangan interior Tempat Perkumpulan Persaudaraan 

Siantar adalah sebagai berikut : 

 



	 10 

	
Gambar 1.1 Alur Perancangan 
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