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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Perancangan Interior 

Seni yang berkembang di Indonesia dari zaman ke zaman mengikuti 

perkembangan seni dunia khususnya dari budaya barat. Seni yang dikenal dan 

menjadi patron pada era ini adalah seni kontemporer. Seni kontemporer mulai 

berkembang pada akhir puncak popularitas seni modern dan terus berlanjut sampai 

hari ini. Seni kontemporer memiliki ciri khas berupa fokusnya terhadap pesan 

mengenai isu sosial, dan juga teknik pembuatannya yang terbilang bebas di dalam 

menggabungkan beberapa media untuk menghasilkan output karya seni baru. Hal 

baru dari bidang seni kontemporer ini selalu dinantikan oleh masyarakat Indonesia, 

karena dapat menjadi sebuah potensi untuk mendukung perkembangan yang 

hendak dicapai oleh negara ini. Popularitas seni kontemporer yang menjadi minat 

masyarakat Indonesia saat ini banyak diketahui dari tempat-tempat penyelenggara 

pameran/koleksi karya seni kontemporer yakni, pada museum, galeri seni, atau 

institusi tertentu. 

Tempat penyelenggaraan pameran/koleksi karya seni kontemporer tersebut 

menjadi daya tarik bagi masyarakat Indonesia tidak sekedar untuk melihat karya 

seni kontemporer secara langsung. Masyarakat juga memiliki beberapa alasan dan 

tujuan saat mengunjungi tempat penyelenggaraan pameran/koleksi karya seni 

kontemporer tersebut, khusunya pada galeri seni di Jakarta. Hal tersebut dapat 

diketahui dari aktivitas pengunjung, serta gerak perilakunya saat berinteraksi 

dengan objek karya seni dan fasilitas yang tersedia. Aktivitas pengunjung yang 

dominan terlihat jelas, baik secara langsung dengan mengobservasi beberapa galeri 

seni di Jakarta, ataupun tidak langsung dengan riset melalui media sosial oleh 

penulis ialah, aktivitas mendokumentasikan diri/sekelompok orang di depan karya 

seni yang sedang dipamerkan. Aktivitas tersebut menjadi sebuah fenomena yang 

unik untuk dibahas, karena menuntun pada permasalahan keberadaan objek karya 

seni hanya dijadikan sebagai latar belakang dokumentasi foto pengunjung. 

Fenomena tersebut muncul akibat reaksi natural dari pengunjung dalam 

menunjukkan ketertarikan atau keingintahuan terhadap sebuah hal/objek yang 
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sedang dihadapinya. Reaksi ini timbul karena adanya presepsi berbeda dari masing- 

masing pengunjung di dalam menafsirkan hal/objek yang menarik baginya. Hal ini 

berkaitan dengan interpretasi atau cara pandang setiap pengunjung di dalam galeri, 

sebagai salah satu faktor penyebab fenomena tersebut muncul. Faktor interpretasi 

pengunjung ini penulis hubungkan dengan gagasan Jean Umiker-Sebeok (1994) 

mengenai klasifikasi empat tipe pengunjung saat mengintepretasikan ruang pamer, 

yakni The Diversionary; The Pragmatic; The Utopian; dan The Critical.1 Teori 

interpretasi pengunjung tersebut penulis coba terapkan dalam merancang interior 

galeri seni dengan mengangkat studi kasus seniman Indonesia yang lebih dikenal 

di ranah internasional dibanding di negaranya sendiri, yakni Tiarma Sirait. 

Tiarma Sirait merupakan salah satu seniman asal Indonesia yang karya 

seninya bergenre kontemporer dengan karakter khas berupa lukisan ‘self portrait’, 

mengandung ekspresi dan pesan sosial yang coba ia sampaikan melalui karya seni 

lukis dan karya seninya yang lain. Hal tersebut menjadi alasan bagi penulis untuk 

mengangkat studi kasus seniman Tiarma Sirait, karena sangat disayangkan bila 

karya seninya yang memiliki ciri khas tersebut lebih dikenal di ranah internasional. 

Alasan lain penulis dalam mendukung pemilihan studi kasus salah satu seniman 

Indonesia ialah, Tiarma Sirait memiliki visi serupa dalam memajukan pola pikir 

masyarakat Indonesia di dalam mengenal dan mengapresiasi seni. Hal ini 

berhubungan dengan tujuan penulis dalam meneneliti sebuah solusi perancangan 

interior yang menanggapi fenomena ‘artworks as a background’ di Indonesia, 

khususnya di Jakarta. 

Perancangan interior galeri seni ini bertujuan untuk menanggapi fenomena 

‘artworks as a background’ yang penulis angkat sebagai penelitian dalam 

menemukan sebuah solusi melalui ranah desain interior galeri seni. Upaya 

perancangan interior galeri seni ini penulis teliti melalui studi kasus karakter seni 

dan karya seni Tiarma Sirait. Analisis karakter karya seni Tiarma Sirait ini 

diupayakan dapat mengangkat eksistensi Tiarma Sirait melalui pengolahan bentuk 

ruang, penghadiran suasana, sampai kepada penghadiran pengalaman ruang yang 

 

1 Jean Umiker-Sebeok. “Behavior in a Museum: A Semio-cognitive Approach to Museum 

Consumption Experiences” 1994 
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dapat mendukung interaksi antara pengunjung dengan karya seni atau kegiatan seni. 

Konsep perancangan penulis analisis untuk dapat menghadirkan pengalaman 

spasial antara pengunjung dan karya seni di dalam galeri seni kontemporer Tiarma 

Sirait. 

Hasil analisis teori interpretasi pengunjung terhadap ruang pamer akan 

penulis teliti untuk dijadikan tolok ukur dalam menemukan batasan kebutuhan 

pengguna pada perancangan interior galeri seni kontemporer untuk Tiarma Sirait. 

Hal ini penulis coba bahas dan teliti untuk dapat menemukan solusi desain interior 

galeri seni yang dapat menyediakan alternatif cara pandang bagi pengunjung saat 

berinteraksi dengan karya seni dan kegiatan seni yang ada di dalam galeri seni, 

melalui perancangan fasilitas di dalam galeri yang dapat memberikan pengalaman 

spasial yang mencerminkan karakter karya seni Tiarma Sirait di setiap area 

perancangan interior. 

 
1.2 Rumusan Masalah Perancangan Interior 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka 

rumusan masalah yang diangkat adalah: 

Bagaimana cara merancang interior Galeri Seni Kotemporer Tiarma Sirait 

yang dapat mencerminkan karakter/identitas seni dan karya seni Tiarma Sirait pada 

setiap area perancangan yang diolah dengan menerapkan teori interpretasi 

pengunjung terhadap ruang pamer, sehingga dapat meningkatkan motivasi 

pengunjung untuk mengeksplorasi cara pandang mereka saat berinteraksi dengan 

karya seni di dalam galeri seni? 

 
1.3 Tujuan Perancangan Interior 

1. Untuk menghadirkan, menampilkan, dan mengangkat karakter karya-karya seni 

kontemporer Tiarma Sirait ke dalam perancangan interior galeri seni, sehingga 

dapat tercerminkan pada saat pengunjung dan pengguna (Tiarma Sirait dan 

staff) me-ruang dan beraktivitas di dalam galeri seni kontemporer Tiarma Sirait. 
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2. Untuk dapat meningkatkan motivasi pengunjung dalam mengeksplor cara 

pandangnya (interpretasinya) saat berinteraksi dengan karya seni di dalam 

galeri seni di Jakarta. 

3. Untuk dapat menyediakan dan merancang fasilitas yang menyesuaikan setiap 

kebutuhan empat (4) tipe pengunjung saat beraktivitas di dalam galeri seni 

kontemporer Tiarma Sirait. 

 
1.4 Kontribusi Perancangan Interior 

Hasil perancangan interior galeri seni kontemporer Tiarma Sirait ini 

ditujukan untuk memberikan nilai kebaruan di dalam merancang interior galeri seni 

khususnya di Jakarta, yang perlu mementingkan aspek lain terutama dari kebutuhan 

pengunjung. Penelitian terhadap perancangan ini diharapkan dapat memberikan 

dampak lain terhadap awal pola pikir masyarakat Jakarta terhadap dunia seni 

kontemporer, menjadi lebih aware dan mengapresiasi karya seni dengan cara 

pandang yang berbeda lebih dalam. Hasil perancangan interior ini juga ditujukan 

untuk mengangkat nama Tiarma Sirait dan karya-karyanya, supaya lebih dikenal 

oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jakarta. 

 
1.5 Batasan Perancangan Interior 

1.5.1 Batasan Area Perancangan Interior 

Dalam perancangan Interior, fasilitas dan ruang yang akan dirancang meliputi: 

1. Ruang pameran tetap galeri, yang berisikan tentang bukti dan koleksi karya seni 

Tiarma Sirait sesuai dengan seri atau pengelompokkan tema karyanya menurut 

periode waktu yang terus berkembang. Perencanaan dan perancangan ruang ini 

diperlukan untuk menghadirkan fungsi informasi dan penampilan serta 

penelitian lebih lanjut terhadap penambahan, pengurangan, penukaran 

objek/koleksi karya Tiarma Sirait yang ada pada bagian ruang pameran tetap. 

2. Ruang pameran sementara galeri, yang dapat dipergunakan masyarakat 

Indonesia yang berkolaborasi dengan Tiarma Sirait ataupun sekedar menyewa 

untuk menampilkan ide dan kreatifitasnya melalui karya-karya seni dan 

berbagai acara serta kepentingan terkait. 
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3. Fasilitas studio kerja pribadi Tiarma Sirait yang berfungsi untuk memproduksi 

atau menghasilkan dan mempersiapkan karya-karya baru Tiarma Sirait untuk 

proyek baru ataupun untuk ditampilkan sebagai koleksi karya baru pada 

pameran tetap galeri seni kontemporer Tiarma Sirait. 

4. Fasilitas ruang meeting, workshops, dan kelas yang dipergunakan untuk 

kepentingan internal/umum sebagai tempat pembelajaran praktikal dan 

interaktif bagi pengguna serta pengunjung galeri. 

5. Ruang penyimpanan dan restorasi galeri, yang digunakan untuk menyimpan 

berbagai jenis karya seni Tiarma Sirait yang sedang tidak dipamerkan dan juga 

sebagai pusat perawatan karya seni Tiarma Sirait. 

6. Ruang transisi semi outdoor, yang berfungsi menjadi penghubung antara ruang 

pameran tetap dengan ruang pameran sementara, yang dirancang supaya 

pengunjung dapat berisitirahat sejenak sebelum berpindah ke ruangan lain. 

1.5.2 Batasan Lokasi Perancangan Interior 

Seluruh poin-poin metodologi penelitian akan dilakukan pada 

batasan lokasi di Jakarta terutama Jakarta Selatan karena melihat 

keberadaan perkembangan sosial, gaya hidup dan aktivitas dalam bidang 

seni Indonesia yang lebih banyak ditemukan di Kota Jakarta dan pusatnya 

yakni di daerah Jakarta Selatan, sehingga sampel masyarakat yang terutama 

menggeluti bidang seni ataupun masyarakat awam yang suka atau kurang 

suka dengan seni dapat diperoleh secara optimal di wilayah Jakarta Selatan, 

khususnya di daerah Kemang. 

1.5.3 Batasan Target Pengguna Perancangan Interior 

Di dalam perancangan interior ini, penulis mengobservasi target pengguna 

yang memiliki pengalaman kunjungan ke galeri dan juga tertarik atau terjun 

ke dalam bidang yang berhubungan dengan seni, khususnya seni 

kontemporer. Target pengguna yang menjadi sampel pendukung 
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perancangan penulis batasi pada usia produktif menurut Badan Pusat 

Statistik Indonesia (BPS) ialah 15-64 tahun. 2 

 
1.6 Metodologi Perancangan Interior 

Di dalam merancang interior Galeri Seni Kontemporer Tiarma Sirait ini, 

penulis akan meneliti dan melakukan riset yang didukung dengan berbagai sumber 

informasi terkait karya seni kontemporer, sejarah dan perkembangannya, Tiarma 

Sirait dan koleksi karya-karya nya, serta survei karya dan lokasi, juga wawancara 

dengan Tiarma Sirait dan masyarakat Indonesia terutama pecinta seni atau 

menekuni bidang seni. 

1.6.1 Riset dari tinjauan-tinjauan literatur 

Metode penelititan dilakukan dengan membaca dan menganalisis beberapa 

literatur ataupun hasil karya jurnal institusi/individu baik langsung maupun melalui 

electronic-books untuk mencari bukti/fakta dan teori-teori yang bisa dijadikan 

landasan di dalam menyimpulkan argumen perancangan sebuah galeri, serta 

mencari keseuaian untuk penempatan konten seni di dalamnya. 

1.6.2 Survei dan Observasi 

Metode penelitian dilakukan dengan melakukan survei ke beberapa lokasi, 

institusi dan atau individu yang memiliki karya-karya terkait yakni karya seni 

Tiarma Sirait termasuk kepada catatan kaki (segala proses yang ada dibaliknya) 

yang dapat dilihat dan dianalisa secara langsung, yang kemudian dapat dijadikan 

sebuah rangkuman perolehan dan pengolahan data-data untuk 

ditempatkan/dimasukkan ke dalam galeri nantinya. Dilakukan juga penelitian 

dengan survei ke beberapa lokasi yang berpotensi untuk menjadi tempat 

perancangan interior Galeri Seni Kontemporer Tiarma Sirait. Observasi tidak 

langsung melalui media sosial seperti Instagram dan youtube menjadi cara bagi 

penulis untuk mengumpulkan data. 

 

 

 

 

 
 

2 Data Badan Pusat Statistik Indonesia (2016) 
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1.6.3 Wawancara 

Metode penelitian dilakukan dengan mewawancarai seniman yang 

dijadikan studi kasus penelitian yakni Tiarma Sirait, dan juga masyarakat 

Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi, yang mendukung data- 

data objektif sebagai pertimbangan penulis di dalam merancang galeri seni. 

Wawancara bersifat fleksibel sehingga peneliti akan melakukan dua jenis 

wawancara yakni, wawancara langsung dan tidak langsung melalui aplikasi kirim 

pesan, email ataupun telfon, serta sifat formal/non-formalnya menyesuaikan pihak 

yang dituju. 

1.6.4 Metode Pendekatan Perancangan Interior 

Penggunaan pendekatan riset desain dengan metode studi literatur dan 

observasi baik secara langsung dan tidak langsung terhadap fenomena dan studi 

kasus yang berhubungan, penulis lakukan untuk mendapatkan data-data utama 

dalam menemukan pertimbangan solusi terhadap permasalahan yang penulis 

angkat mengenai fenomena ‘artworks as a background’. 

Penggunaan pendekatan desain menjadi pendekatan utama dalam 

mengimplementasikan hasil analisis terhadap studi kasus seniman kontemporer. 

Pendekatan estetika khusunya formalis menjadi landasan teoritis untuk 

menganalisis karakter karya seni seniman Tiarma Sirait, yang penulis jadikan 

sebagai landasan dalam menemukan solusi pertimbangan perancangan interior. 

Penggunaan teori interpretasi pengunjung terhadap ruang pamer penulis 

jadikan sebagai landasan utama dalam merancang interior dalam menemukan acuan 

pada saat mengolah gubahan ruang di dalam interior galeri seni kontemporer 

Tiarma Sirait. 

 
1.7 Sistematika Penulisan 

Bab 1 meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan 

perancangan, batasan perancangan berupa area dan fasilitas, batasan lokasi 

penelitian, dan metode pengumpulan data menjadi dasar alur berpikir di dalam 

perancangan interior. 
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Bab 2 meliputi tinjauan-tinjauan literatur mengenai seni kontemporer, 

sejarah galeri dan perkembangannya, teori standar ketentuan di dalam perancangan 

interior galeri baik dari aspek perancangan terhadap objek yang ada pada galeri 

sampai kepada pengguna yang ada di dalam galeri. Teori utama yakni terkait 

interpretasi pengunjung terhadap ruang pamer juga dijadikan data literature bagi 

penulis sebelum masuk ke pembahasan desain dan analisis desain. 

Bab 3 meliputi tinjauan data hasil survey dan observasi seniman, karya seni 

dan lokasi. Data-data tersebut akan dianalisis menjadi beberapa pertimbangan 

konsep desain dalam perancangan interior ini. Hasil analisis data berupa konsep 

desain, yang penulis implementasikan ke dalam perancangan interior galeri seni 

kontemporer Tiarma Sirait yang berbentuk gambar presentasi dan gambar kerja dari 

hasil desain penulis. 

Bab 4 meliputi analisis dari implementasi desain penulis yang dihubungkan 

dengan rumusan masalah untuk mengukur keberhasilan desain melalui teori dan 

juga studi kasus serupa yang telah ada. Anilisis implementasi desain dari feedback 

target pengguna juga dijadikan tolok ukur keberhasilan desain. Hasil dari analisis 

feedback target pengguna dapat menjadi pertimbangan koreksi desain bagi penulis. 

Serta masalah atau resiko yang timbul dan keberhasilan dari kegunaan perancangan 

interior ini yang mungkin dicapai. 

Bab 5 meliputi kesimpulan dari perancangan interior ini dan juga keguanaan 

proyek ini bagi klien, masyarakat Indonesia, maupun diri penulis sendiri. 
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1.8 Alur Pikir Perancangan Interior 
 

Gambar 1.1 Skema alur pikir perancangan 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2019) 


