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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Topik Penelitian 

Topik penelitian yang akan dibahas adalah “Strategi Desain Han Awal & 

Partners” 

 

1.2. Latar Belakang Penelitian  

Menurut Laurens (2005), arsitektur merupakan karya seni terapan yang 

dituangkan dalam bentuk bangunan melalui elemen struktur, bahan atau material, 

dan ukuran ruang. Arsitektur bukan hanya sekedar bangunan secara konkret 

melainkan juga sebuah proses perencanaan dan perancangan desain. Menurut 

D.K.Ching (2012), desain interior meliputi proses perancanaan, penataan dan 

perancangan sebuah ruang dalam bangunan, yang memiliki fungsi untuk memenuhi 

kebutuhan bernaung dan berlindung bagi pengguna ruang. Selain itu, tujuan desain 

interior ialah untuk membuat manusia dapat beraktivitas secara efektif dan nyaman 

pada sebuah ruangan (Dodsworth, 2009).  

Proses perencanaan dan perancangan dalam arsitektur maupun desain 

interior dapat terlihat dari proses mendesain yang dilakukan. Dalam proses 

mendesain, proses berpikir mendesain dilakukan desainer untuk mencapai 

perancangan yang diinginkan dan sesuai tujuan. Proses berpikir mendesain meliputi 

tahapan berpikir kreatif yang dilakukan oleh desainer. Tahapan berpikir kreatif 
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memperlihatkan bagaimana seorang desainer mampu menemukan dan 

menyelesaikan sebuah permasalahan desain.  

Keputusan desain yang diambil desainer dalam tahapan berpikir kreatif, 

dilatarbelakangi oleh landasan atau prinsip yang digunakan oleh desainer. Landasan 

atau prinsip dapat berupa kebiasaan, gaya, budaya, kegemaran dan pengalaman 

desainer. Hal-hal ini mempengaruhi setiap keputusan desain yang diambil oleh 

desainer dalam proses mendesain. Adanya landasan atau prinsip desainer dalam 

proses berpikir mendesain, menciptakan identitas dan ciri khas tersendiri dalam 

karya desain desainer.  

Han Awal & Partners merupakan salah satu konsultan desain arsitektur dan 

desain interior terkemuka di Indonesia. Hasil karya desain Han Awal & Partners 

banyak dikenal dan dikagumi publik oleh karena identitas atau ciri khas yang 

terdapat dalam karya desain Han Awal & Partners. Salah satu ciri khas dan 

identitas Han Awal & Partners yang dikenal publik ialah lekatnya karya desain 

Han Awal & Partners dengan kebudayaan dan kelokalan Indonesia. Adanya ciri 

khas yang lekat dengan unsur ke-Indonesia-an ini, dilatarbelakangi oleh prinsip 

desain Han Awal & Partners.  

Prinsip desain Han Awal & Partners dipengaruhi oleh gaya, kebudayaan, 

kebiasaan, dan pengalaman dari Yori Antar selaku design principal Han Awal & 

Partners. Menurut Yori Antar, arsitektur harus mengandung dua hal yaitu unsur 

baik dan benar. Baik dengan maksud bahwa bangunan dibuat indah dan dinilai 

baik dari aspek estetika atau keindahan. Benar dengan arti bahwa bangunan 

memiliki fungsi yang sesuai untuk pengguna ruang, sehingga dapat digunakan dan 
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difungsikan secara maksimal oleh pengguna ruang. Banyaknya klien dan 

pengguna ruang karya desain Han Awal & Partners yang merupakan orang 

Indonesia, membuat kebudayaan dan kelokalan Indonesia banyak diadopsi Han 

Awal & Partners dalam karya arsitektur maupun desain interior yang dirancang. 

Tidak hanya prinsip desain, Han Awal & Partners memiliki bahasa desain yang 

menjadikan karya Han Awal & Partners memiliki identitas atau ciri khas tersendiri. 

Bahasa desain Han Awal & Partners dilatarbelakangi oleh prinsip desain Han 

Awal & Partners yang dianut. Bahasa desain Han Awal & Partners banyak 

diterapkan dan tercermin dalam pengolahan elemen detail rancangan arsitektur 

dan desain interior.  

Prinsip dan bahasa desain Han Awal & Partners perlu diterapkan desainer Han 

Awal & Partners dalam merancang setiap karya arsitektur dan desain interior. 

Dalam merancang karya desain, setiap desainer Han Awal & Partners diberikan 

kebebasan oleh design principal untuk melakukan proses mendesain secara 

mandiri. Kebebasan yang diberikan membuat desainer perlu memahami dan 

mengenal dekat prinsip dan bahasa desain Han Awal & Partners. Desainer Han 

Awal & Partners memiliki cara tersendiri untuk mencari tahu, memahami dan 

mengenal prinsip dan bahasa desain Han Awal & Partners. Selain itu, kebebasan 

dalam proses mendesain membuat desainer Han Awal & Partners berstrategi 

dalam menyatukan keinginan maupun kebutuhan klien, menerapkan prinsip 

maupun bahasa desain Han Awal & Partners, serta memperlihatkan desain 

inovatif yang mendukung keindahan dan estetika dalam perancangan karya 

arsitektur dan desain interior.  
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Strategi desainer Han Awal & Partners dapat terlihat dalam proses berpikir 

mendesain yang dilakukan dalam proses mendesain. Proses berpikir mendesain 

desainer Han Awal & Partners, akan ditelaah mengunakan teori tahapan berpikir 

kreatif dan guiding principles sebagai tolak ukur penelitian. Penelitian akan 

difokuskan untuk memahami “Strategi Desain Han Awal & Partners”, dalam 

menciptakan karya desain yang mampu menerapkan prinsip dan bahasa desain 

Han Awal & Partners; menjawab keinginan klien, dan memberikan inovasi baru 

dalam proses mendesain yang dilakukan secara mandiri.   

 

1.3. Permasalahan 

Permasalahan yang diangkat ialah: 

1. Bagaimana strategi desainer Han Awal & Partners dalam menciptakan 

rancangan desain yang memperlihatkan prinsip dan bahasa desain Han 

Awal & Partners, dalam karya desain arsitektur Sekolah Cikal dan desain 

interior P House? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk: 

1. Memahami proses berpikir mendesan desainer Han Awal & Partners dalam 

mengenal dan menerapkan prinsip dan bahasa desain Han Awal & Partners 

dalam karya desain Sekolah Cikal dan P House. 
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2. Memahami proses berpikir mendesain desainer Han Awal & Partners dalam 

merancang desain inovatif berdasarkan prinsip dan bahasa desain Han Awal 

& Partners dalam karya desain Sekolah Cikal dan P House. 

3. Memahami strategi desain Han Awal & Partners. 

 

1.5.  Tinjauan Pustaka 

 Berikut beberapa literatur yang akan digunakan dalam penelitian: 

1) How Designers Think 

Dalam literaur ini, Bryan Lawson menjelaskan tentang cara berpikir seorang 

desainer yang merupakan pemikiran kreatif. Literatur ini akan menjadi 

pedoman untuk mengetahui bagaimana desainer melakukan tahapan 

berpikir kreatif. Teori tahapan berpikir kreatif akan menjadi tolak ukur 

untuk mengidentifikasi strategi desainer Han Awal & Partners. Selain itu, 

literatur ini menjabarkan mengenai macam-macam aspek guiding principles 

atau pertimbangan yang digunakan desainer dalam menentukan keputusan 

desain. Teori guiding principles akan digunakan sebagai tolak ukur analisis 

untuk mengetahui aspek pertimbangan keputusan desain dominan yang 

diambil oleh desainer Han Awal & Partners.  

2) Problem Solving and Critical Thinking for Designer 

Literatur oleh Christine M. Piotrowski ini, sebagai teori pendukung yang 

menjelaskan kegunaan tahapan berpikir kreatif desainer dalam 

menyelesaikan masalah dan memberikan penjelasan mengenai pentingnya 

tahapan berpikir kreatif bagi desainer. Literatur ini menjelaskan letak 
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tahapan berpikir kreatif dalam proses mendesain arsitektur maupun desain 

interior.  

3) Architectural Design 

Literatur ini menjelaskan mengenai tahapan proses mendesain arsitektur. 

Teori proses mendesain arsitektur diguanakan sebagai pedoman untuk 

mendata proses mendesain arsitektur Sekolah Cikal yang dilakukan oleh 

desainer Han Awal & Partners.  

4) The Fundamentals of Interior Design 

Literatur ini menjelaskan mengenai tahapan proses mendesain interior dan 

elemen-elemen penting yang mendukung terciptanya desain interior yang 

baik. Literatur ini akan menjadi pedoman dalam memaparkan proses 

mendesain interior yang terjadi di Han Awal & Partners.  

 

1.6.   Signifikansi Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian akan memberikan kontribusi bagi 

Han Awal & Partners, untuk lebih mengenal ciri khas dan identitas dari karya 

desain Han Awal & Partners. Penelitian akan memperlihatkan pemahaman desainer 

Han Awal & Partners terkait prinsip dan bahasa desain Han Awal & Partners yang 

dapat menambah kekayaan berpikir dan penemuan baru yang bagi desainer Han 

Awal & Partners. Penelitian memperlihatkan proses mendesain arsitek dan desainer 

interior Han Awal & Partners dalam menerapkan prinsip desain Han Awal & 

Partners dalam hasil karya desain Han Awal & Partners tanpa menutup kebebasan 

dan inovasi desainer dalam mendesain.  
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Untuk bidang desain interior, kontribusi yang diberikan ialah dengan 

memberikan kekayaan berpikir terkait pembangunan prinsip dalam mendesain 

sebagai identitas atau ciri khas desainer. Selain itu, penelitian memberikan 

penemuan terhadap strategi desainer untuk menciptakan desain berinovasi tanpa 

melupakan identitas atau ciri khas yang dimiliki desainer. 

 

1.7. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar mencapai tujuan penelitian, adapun ruang lingkup penelitian sebagai berikut: 

1. Fokus penelitian yang dituju adalah untuk mengetahui strategi desain Han 

Awal & Partners. 

2.  Penelitian terdiri dari hasil karya arsitektur Sekolah Cikal dan desain 

interior P House oleh desainer Han Awal & Partners yang mewakili proses 

mendesain Han Awal & Partners untuk mengetahui strategi desain Han 

Awal & Partners. 

3. Proyek arsitektur Sekolah Cikal dan desain interior P House merupakan 

proyek yang sedang berjalan dan berada pada tahapan design development 

saat penelitian berlangsung.  

4.  Penelitian peneliti terbatas oleh data waktu yang didapatkan selama 

sembilan bulan peneliti melaksanakan kegiatan magang. 

5.  Peneliti menggunakan teori proses berpikir mendesain (tahapan berpikir 

kreatif dan guiding principles) serta teori proses mendesain (arsitektur & 

desain interior) sebagai tolak ukur untuk mengidentifikasi dan menganalisis 

strategi desain Han Awal & Partners. 
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6.  Lingkup penelitian dilakukan hanya berupa proses perancangan desain 

(Design Brief – Design Development) arsitektur maupun desain interior 

tidak termasuk dengan proses konstruksi pembangunan proyek (Final 

Design).  

Bagan 1.1. Batasan Penelitian Strategi Desain Han Awal & Partners 
Sumber: Dokumen Beatrix Elva (2019) 

 

Adapun, beberapa pertimbangan peneliti dalam memilih studi kasus karya 

arsitektur Sekolah Cikal dan desain interior P House. Pertama, sebagai perwakilan 

dari masing-masing bidang perancangan desain yang dilakukan Han Awal & 

Partners. Kedua, pemilihan karya desain arsitektur dan desain interior yang 

digunakan mampu menunjukkan persamaan maupun perbedaan proses mendesain 

dan proses berpikir mendesain yang dilakukan oleh Han Awal & Partners secara 

keseluruhan.  

 

1.8. Metode dan Prosedur Penelitian 

Penelitian akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus 

intrinsik. Menurut Creswell (1998), metode kualitatif ialah metode analisis dengan 

menyeleidiki dan memahami sebuah arti atau makna dari fenomena seorang 

individu atau sebuah komunitas. Pengumpulan data kualitatif akan dilakukan 
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melalui observasi lapangan, wawancara, dan observasi data. Data yang 

dikumpulkan akan diidentifikasi dan dianalisis secara induktif, dengan menjelaskan 

makna dari fenomena khusus yang akan disimpulkan secara menyeluruh untuk 

mendapat jawaban dari rumusan permasalahan penelitian. 

Pendekatan studi kasus digunakan di berbagai bidang pekerjaan, khususnya 

untuk mengevaluasi fenomena tertentu. Studi kasus digunakan untuk menganalisis 

sebuah kasus, program, peristiwa, aktivitas, proses oleh seorang individu atau 

komunitas. Seringkali sebuah kasus penelitian terbatas oleh waktu dan kegiatan 

tertentu sehingga, data atau informasi perlu dikumpulkan secara detail dan 

maksimal. Salah satu jenis pendekatan studi kasus ialah studi kasus intrinsik. Studi 

kasus intrinsik adalah pendekatan penelitian yang difokuskan pada fenomena atau 

isu tertentu. Maka dari itu, penelitian ini akan difokuskan fenomena desain yang 

terjadi dalam proses mendesain Han Awal & Partners. Studi kasus akan dilakukan 

dengan membahas proses mendesain dan proses berpikir mendesain karya 

arsitektur Sekolah Cikal dan desain interior P House, sebagai contoh kasus yang 

dapat mewakili strategi desain Han Awal & Partners. 
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1.9.  Kerangka Pemikiran 

 

Bagan 1.2. Kerangka Berpikir 
Sumber: Dokumen Beatrix Elva (2019) 
 

  

KERANGKA
BERPIKIR

Prinsip

P

First Insight
Preparation
Incubation
Illustration
Verification

”Baik & Benar”
1. Berfungsi berdasarkan kebutuhan pengguna & lingkungan

2. Pengalaman ruang yang beragam

3. Harmoni atau kesatuan keseluruhan rancangan
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1.10. Sistematika Penelitian 

Penelitian laporan “Strategi Desain Han Awal & Partners” terdiri dari lima bab. 

Kelima bab akan menjelaskan topik penelitian yang dibahas secara runtut. 

Bab I akan menjelaskan tentang pendahuluan dari penelitian. Pendahuluan 

membahas topik penelitian, latar belakang pemilihan topik penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, siginifikansi penelitian, ruang lingkup 

penelitian, metode penelitian, kerangka berpikir dan sistematika penelitian. 

Bab II akan berisi landasan teori yang mendukung dan menjadi pedoman dari 

topik penelitian. Teori yang digunakan diambil dari literatur-literatur terpercaya. 

Landasan teori yang dicantumkan, digunakan sebagai tolak ukur dan pedoman 

dalam penyusunan data, proses analisis hingga pembuatan kesimpulan.  

Bab III berisi data terkait karya arsitektur Sekolah Cikal) dan desain interior P 

House Han Awal & Partners sebagai studi kasus penelitian. Data kualitatif 

didapatkan melalui observasi lapangan, observasi data dan wawancara yang 

disusun berdasarkan teori proses mendesain arsitektur maupun desain interior. 

Bab IV berisi analisis data yang menggunakan teori tahapan berpikir kreatif 

dan guiding principles sebagai tolak ukur penelitian. Bab IV akan mengkaji proses 

berpikir mendesain arsitektur Sekolah Cikal dan desain interior P House. Selain itu, 

bab IV akan memperlihatkan penerapan estetika dan etika dalam strategi desain 

Han Awal & Partners.  

Bab V merupakan penutup penelitian. Bab V akan menjelaskan kesimpulan 

menyeluruh untuk menjawab rumusan masalah penelitian, serta saran dan refleksi 

penelitian.  


