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BAB I 

PENDAHULUAN 

2.1 Latar Belakang 

Menurut KBBI, memori adalah sebuah kesadaran akan pengalaman masa 

lampau yang hidup kembali; sebuah ingatan. Hal tersebut adalah sesuatu yang 

membentuk diri kita, yang menjadi identitas kita. Kejadian-kejadian masa lalu 

ataupun pengalaman pribadi kita, sejarah hidup kita, menjadi suatu hal yang 

membentuk diri kita sekarang dan menjadi sebuah faktor yang membedakan kita 

dengan orang lain. Namun tidak serupa dengan identitas sebuah bangsa yang 

terbangun oleh memori kolektif dan sejarahnya, identitas diri kita adalah hasil dari 

memori pribadi kita yang memiliki karakter individual kita. Sama seperti keunikan 

memori dan kepribadian kita, cara merancang dan memahami arsitektur adalah 

sesuatu yang unik karena hal tersebut memiliki karakter individu.  

Keunikan inilah yang menjadi sesuatu yang spesial dalam sebuah perancangan. 

Setiap arsitek memiliki caranya sendiri dalam sebuah perancangan karena 

terpengaruhi oleh pribadinya masing-masing. Selain kepribadian, setiap arsitek 

juga memiliki persepsi yang berbeda terhadap segala sesuatu sehingga semua karya 

arsitek pasti berbeda. Desain yang dihasilkan juga pasti akan memberikan persepsi 

yang berbeda beda kepada setiap orang karena kita masing-masing telah memiliki 

pengalaman pribadi kita sehingga dapat menginterpretasikan sebuah hal menjadi 

hal yang berbeda dengan orang lain. Hal inilah yang menjadi menarik ketika kita 

membahas sebuah hubungan antara arsitektur dan memori, bagaimana sebuah 

perancangan dan persepsi mengenai sebuah pengalaman ruang arsitektural dan 

memori pribadi kita bereaksi.  

Sebuah tempat memorial di antara lain adalah sebuah tempat pemakaman. 

Tempat di mana memori menjadi sebuah elemen yang menonjol. Sebuah tempat 

pemakaman adalah rumah bagi orang yang sudah meninggal. Tempat di mana yang 

hidup dapat mengenang kembali masa-masanya dengan yang sudah tidak ada, 

menjadi tempat di mana orang dapat mengenang kematiannya seseorang yang 

disayangi. Ditandai dengan batu nisan sebagai simbol ataupun identitas dari 
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jenazah, menceritakan sejarah ataupun memori yang ada padanya. Sebuah tempat 

pemakaman juga merupakan sebuah tempat di mana budaya berlangsung. Budaya 

seperti Cheng Beng, yang masih banyak dilakukan di Jakarta, adalah kegiatan orang 

Tiong Hua di mana mereka datang ke pemakaman leluhur mereka untuk 

bersembahyang dengan tujuan untuk menghormati dan mengenang mereka.  

Menurut artikel yang dibuat oleh Ahmad Pathoni (2007), berjudul(Indonesian 

cemetery mixes fun and funerals - Reuters, n.d.), sebuah tempat pemakaman bukan 

hanya sekedar tempat untuk para jenazah. Namun, pemakaman juga dapat 

digunakan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan bersosialisasi, tempat 

pernikahan, tempat untuk berjalan-jalan, atau menjadi tempat pelarian saat sedang 

ingin bersendiri. Dia menjelaskan semua kemungkinan yang dapat dilakukan 

terhadap sebuah tempat pemakaman. 

Tempat Pemakaman di Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua yaitu umum 

dan swasta. Tempat pemakaman umum (TPU) merupakan lahan yang disediakan 

oleh pemerintah dan didukung oleh pajak kita. Berbeda dengan tempat pemakaman 

swasta, di mana lot pemakaman tersebut dijadikan bisnis. (harga lebih mahal 

dibanding harga pada TPU). Secara umum permasalahan mengenai taman 

pemakaman umum di Jakarta antara lain: 

1) Adanya kekurangan lahan yang mengakibatkan penataan dari setiap lot 

kuburan tidak teratur dan juga kebersihan yang kurang dijaga sehingga 

memberikan kesan yang menyeramkan (negatif)  

2) Pemakaman tidak dikelola secara baik 

3) Pemakaman tidak terawat 

4) Kurangnya sarana dan prasarana 

5) “Gated community” sehingga memberi impresi bahwa sebuah taman 

pemakaman bukan lagi ruang publik namun menjadi sesuatu yang privat. 

Taman pemakaman yang bersifat swasta pada umumnya cenderung lebih luas 

dibandingkan dengan taman pemakaman umum. Taman pemakaman swasta 

biasanya lebih dikelola karena harganya pun jauh berbeda dengan taman 
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pemakaman umum. Namun hal tersebut justru membuat adanya perbedaan tingkat 

sosial sehingga membuat taman pemakaman swasta semi-private.  

Sehingga muncul permasalahan seperti persepsi mengenai sebuah tempat 

pemakaman. TPU yang tidak tertata dengan rapi memberikan dampak negatif 

terhadap sebuah tempat pemakaman di mana TPU dapat di cap dengan identitas dan 

juga karakteristik seperti yang telah disebutkan di atas dan orang memiliki persepsi 

yang buruk terhadap sebuah TPU. Hal tersebut juga berlaku pada tempat 

pemakaman swasta. Walaupun tempat tersebut terurus dengan baik namun 

perbedaan harga dan kualitas menjadikan tempat tersebut lebih dimiliki oleh orang-

orang dengan status sosial yang lebih tinggi. Sehingga tempat tersebut berperilaku 

lebih sebagai ruang privat dan bukan ruang publik. Sehingga dapat menghilangkan 

esensi dari sebuah tempat pemakaman sebagai sebuah tempat yang memorial.  

Kurangnya penataan dan juga keseragaman membuat sebuah tempat 

pemakaman tidak nyaman untuk digunakan juga hilangnya ketertarikan dari sebuah 

pemakaman. Adanya dimensi memori sebuah tempat pemakaman dapat terlihat 

lebih terancang juga akan bersifat lebih khusus kepada setiap pengguna ruang. 

Menurut Rossi dalam bukunya, A Scientific Autobiography (1982), sebuah dimensi 

memori dapat menghubungkan pengguna ruang dengan ruang itu sendiri. Adanya 

sebuah relasi antara manusia dan ruang tersebutlah yang membuat sebuah ruang 

nyaman digunakan. Demikian juga yang dilakukan arsitek-arsitek besar seperti 

Peter Zumthor dan juga Peter Eisenman. Di mana bagi Eisenman, ketika ia diminta 

untuk merancang sebuah memorial untuk kejadian Holocaust, dengan merancang 

memorial tersebut dengan dimensi memori dapat lebih lagi meningkatkan interaksi 

antara ruang dan pengguna. Interaksi tersebut bersifat pribadi dan berbeda pada 

setiap pengguna sehingga apa yang mereka rasakan belum tentu dirasakan oleh 

orang lain. Hal tersebut membuat suatu perancangan spesial terhadap seseorang 

sehingga orang-orang dapat lebih lagi merasakan adanya koneksi dengan tempat 

tersebut dan dapat memperbaiki persepsi mereka terhadap sebuah tempat 

pemakaman, sehingga sebuah tempat pemakaman bukan lagi sebuah tempat yang 
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berantakan, melainkan sebuah tempat di mana yang sudah tidak ada dapat 

beristirahat dengan tenang dan di kenang selamanya. 

2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini, yaitu:  

1) Apa karakteristik dari sebuah pemakaman dengan dimensi memori? 

2) Bagaimana hubungan pengalaman ruang antara pengguna dan ruang dengan 

dimensi memori?  

3) Bagaimana suatu perancangan pemakaman dapat menjadi ruang publik 

namun tetap menjadikan pemakaman sebagai suatu tempat yang memiliki 

dimensi memori? 

2.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan kualitas perancangan suatu 

pemakaman, di mana pemakaman tersebut dapat mempunyai perancangan dengan 

dimensi memori dan berfungsi sebagai sebuah ruang publik yang baik. 

2.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian mengenai hubungan antara pengalaman ruang publik dengan dimensi 

memori dan persepsi orang terkait perancangan sebuah pemakaman, bertujuan 

untuk mengubah persepsi orang mengenai pemakaman yang negatif. Dengan 

meliputi dimensi memori pada perancangan pemakaman, membangun kembali 

atmosfer ruang pada pemakaman dan juga terbangunnya kembali interaksi antara 

manusia dan ruang, sehingga ruang tersebut dapat lebih nyaman digunakan. 

2.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut: 

 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab satu membahas mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, 

tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. Bab ini mengelaborasikan tentang 

maksud dari penelitian, apa yang hendak dicapai oleh penulis dan rencana 

bagaimana mencapai tujuan.  
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BAB II: PEMBAHASAN TEORI MEMORI DALAM SEBUAH 

PERANCANGAN PEMAKAMAN 

Bab dua merupakan sebuah studi mengenai teori memori dalam sebuah 

perancangan. Hal-hal yang akan dibahas di bab ini di antara lain adalah definisi, 

faktor yang mempengaruhi dan juga hubungannya dengan arsitektur. Selanjutnya 

terdapat pembahasan mengenai pemakaman dan juga ruang publik. Hal ini 

dilakukan untuk dapat merelasikan sebuah perancangan pemakaman yang bersifat 

sebagai ruang publik dengan dimensi memori. 

 

BAB III: ANALISA TEMPAT PEMAKAMAN UMUM MENTENG PULO  

Bab tiga menjelaskan analisa perancangan sebuah pemakaman dengan dimensi 

memori pada tempat pemakaman umum Menteng Pulo. Melihat relasi antara ruang 

pada pemakaman dengan faktor-faktor pembentuk atmosfer. Kemudian melihat 

kekurangan pada tempat tersebut dan memberi strategi agar dapat dirancang dengan 

lebih baik. 

 

BAB IV: DATA TAPAK DAN STRATEGI PERANCANGAN TPU MENTENG 

PULO 1 

Bab empat membahas tentang proses perancangan kembali TPU Menteng Pulo 1. 

Bab ini terdiri dari data analisa tapak dan strategi perancangan kembali TPU 

Menteng Pulo 1 berdasarkan teori-teori yang digunakan dalam penelitian.  

 

BAB V: KESIMPULAN  

Bab ini membahas mengenai penemuan dan juga kesimpulan dari penelitian ini. 

Bagaimana penelitian telah membantu dalam menjawab rumusan masalah. Dalam 

bab ini telah ditarik sebuah kesimpulan dari hasil penelitian mengenai pengaruh 

dimensi memori dalam perancangan sebuah tempat pemakaman.  


